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 טראווראפ

 ,רענעייל רעבושח

 טסמיורט יד זַא ,רעכיז ךיא ןיב ןייז טשינ טסלָאז וד רעוו

 לָאמטּפָא ןוא ייז טסכוז וד .ןשטנעמ עקידריוו טימ טלעוו ַא ןגעוו

 ךיז רעדנווו ךיא ןוא .ןענופעג טסעוו ֹוד וצ ,ןעלפייווצ וטסמענ

 -טלא רעטמירַאב רעד ,עדנעגעל רעד טיול ,ןיוש ךָאד טָאה .טשינ

 2300 רעכעה טימ טבעלעג טָאה סָאװ ,ןעגָאיד ףָאזָאליֿפ רעשיכירג

 -עגנַא ןַא טימ ןעטַא ןופ ןסָאג עקינוז יד ףיוא סיוַא ,קירוצ רָאי

 זַא ,רעכיו ןעוועג זיא רע .שטנעמ ַא טכוזעג ןוא ּפמָאל םענעדנוצ

 -רעד םיא לָאז רע ךַאוװש וצ זיא ןוז רעדנענייש רעד ןופ טכיל יז

 ,ֿפמַאל א ןעמֹונעג ףליה וצ רע טָאה רַאֿפרעד ,ןעז

 רעד טּפַאש טַאוקַאס ,ןעגָאיד ןוֿפ רעלטייצטימ רעסיורג רעד

 טנגוט זַא ,ףיוא טוייוו ןוא י"שטנעמ ןופ עיֿפָאזַאליֿפ ,, יד רעטשרע

 ןעמ סָאװ ןסיוו ַא זיא ,(רשוי ,טייקכעלרע ,טומכיוה ,לַארַאמ)

 -ייז טימ ןעמוקעג ךיוא רע זיא רַאֿפרעד .ןענרעל ףרַאד ןעמ ןוא ןעק

 ,;טשינרַאג סייוו ךיא זַא ,סייוו ךיא,, : (1 טמיסקַאמ עטמירַאב ענ

 וצ ןזָאלעגוצ ןוא ןדײשַאב ,טושפ ןייז וצ טרעדַאֿפעג טָאה סָאװ
 טסייוו ,טשינרַאג טסייוו רע זַא ,טסייוו'ס רעוו לייוו,, ןשטנעמ עלַא

 ,רעהֿפױא ןַא ןענרעל ךיז ףרַאד רע זַא ,טסייוו רע -- "ךס ַא רעייז

 טָאה טַאוקַָאס .ןשטנעמ עלַא ייב רַָאנ ,קרעוו ךרוד רָאנ טשינ

 יד זיא ,טגַאמרַאֿפ רע עכלעוו ,המכח עקיצנייא יד זַא ,ןזיוװעגנָא

 םיאנת ןוא םימכה עשידיי יד ךיוא .שטנעמ םוצ עביל ןוֿפ המכח

 יוַא יו ,ןעגנוזייוונַא ןזָאלעגרעביא זדנוא ןבָאה םוטרעטלַא ןוֿפ

 ,שטנעמ ןרענעש ,ןרעסעב ַא ןרימרַאפ וצ יױזַא יו ,קידריוו ןבעל ןצ

/ 



 ןעמוקעג זיא ןקוה ללה וצ ןעוו זַא ,עדנעגעל יד טנַאקַאב זיא'ס

 םיא ןופ ןוא ןייז רייגמ טלָאוװועג ךיז טָאה סָאװ ,רעדמערפ ַא

 ,סופ ןייא ףיוא הרות עצנַאג יד ןענרעלסיוא םיא לָאז רע טגנַאלרַאפ

 ריד לָאז ןעמ זַא ,טשינ טסליװ וד ,סָאװ, : טגָאזעג םיא רע טָאה

 סָאד ,הרות עצנַאג יד זיא טָאד :ןָאט טשינ םענעי וטסלָאז ,ןָאט

 עג .(א"ל תבש) (ןרַאטנעמַאק) "םישוריֿפ רַאנ ןענייז עקירעביא

 "רַאֿפ ןעמ ןעוו זַא ,ןיוא ןזייוו לביב רעזדנוא ןוֿפ רעשרַאֿפ עסיוו

 ןעמ ןָאק ,תורוש יד ןשיווצ טנעייל ןעמ ןוא ריא ןיא ךיז טפיט

 ןַא ןופ וליפא ,ןעגנוזייוונָא עשילַארַאמ עקרַאטש ןענופעג טרָאד

 ,ךל"ךל השרפ רעד ןופ 20 לטיפַאק ןיא .רעטקַארַאכ ןשיטסיעטַא

 טימ יניט גרַאב ןופ ֿפָארַא זיא השמ יו ,טלייצרעד טרעווס יו

 -רַאֿפ יד ןבעגעגרעביא ייז ןוא (ןטָאבעג ןעצ) תורבדה תירשע יד

 זדנוא טימ וד דער, : טרעֿפטנעעג קלָאֿפ סָאד םיא טָאה ,עטלמַאז

 רימ לייוו ,טָאג זדנוא וצ ןדער טשינ לָאז ןוא ,ןרעה ןלעוו רימ ןוא

 .(19 טקנוֿפ) "ןעמוקמוא טשינ ןליוו

 ביל טשינ ןבָאה ןשטנעמ : קנַאדעג רעפיט ַא רעטרעוו יד ןיא

 יד טשינ ,ןעמָאנ טטָאג ןיא ןדער עכלעוו יד טשינ -- רעטעג ןייק

 ןצעש ןוא ןביל ליוו שטנעמ ַא .ןילַא ךיז ןרעטעגרַאֿפ עכלעוו

 ןוא םיא טימ ךיילג ,טנעָאנ םיא ויא סָאו ,שטנעמ ןטייווצ ַא

 "ייד רעסיורג רעד .ךיז ייב סיווג ןוא שיטַאּפסעד ,ןסירַאֿפ טשינ

 ןטכינרַאֿפ טעוװ ןעמ ןעוו// : ןבירשעג טָאה רעליש טעָאּפ רעשישט

 יד ןלַאֿפּפָארַא טעוו שטנעמ ןופ ןעוו ,ןדישרעטנוא ןוֿפ ןטייק יד

 -- ןשטנעמ רָאנ ןייז ןלעוו ןשטנעמ ןעוו ,םַאטש ןייז ןופ עליה

 ..שטנעמ רעד ןייז רצוא רעטסערג רעד טעוו

 "ער ַא ןיא טלדנאוורַאֿפ קנַאדעג ןבלעז םעד טָאה סקרַאמ

 עטסטנעָאנ יד, : קידנלעטשטסעפ ,גנוזָאל-סּפמַאק ןרענָאיצולָאװ

 -ַאב ןעמ ףרַאד רַאֿפרעד .שטנעמ רעד זיא שטנעמ ןוֿפ שינעּפעשַאב

 רעד עכלעוו ןיא ןעגנואיצַאבנשיווצ ןוא ןעגנוגנידַאב יד ןקיטייז

 .'טקיזײלַאב ןוא טקירדרעטנוא ,טקירעדינרעד זיא שטנעמ

 טשינ ןרעוו ייז ןעוו סערעמיכ ןגיילב ןעקנַאדעג ענייש רעבָא
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 ףיז ןליוו רימ ןכלעוו טימ ךלעה רעד .ןטַאט טימ טקיטּפערקַאב

 טרָאוו ןופ טייהנייא ןופ קורדסיוא רעד ןייז זומ ןריציפיטנעדיא
 רַאֿפ ליֿפשייב א ,רעטסומ ַא ןרעוו רע ןעק ןַאד רָאנ ,טַאט ןוא
 .ערעדנַא

 -ירב ַא ןעגנערבוצסיורא ךןוב ןיימ ןיא טימַאב ךיז בָאה ךיא
 ןיא ןטייקכעלנעזרעפ ןוא ןטלַאטשעג עקיטכיוו ןופ עדַאיעלּפ עט

 ךיילג רעבָא ךיא ליוו ,ןֿפױוװורַאֿפ ןדיימסיוא ?דכ .עטכישעג רעד
 ףיוא טציטשעג טשינ ךיז טָאה ביולקסיוא ןיימ זַא ,ןקועמַאב
 (רעכעלנעזרעפ) רעוויטקעיבוס ףיוא רָאנ ,סעירעטיוק עיונעג ןייק
 -ַאֿפיטנַא רעדָא עיטַאֿפמיס עוויטקעיבוס ןייז ַא ןוא .עיטַאּפמיס

 טָאה ,ללכב ןשטנעמ וצ יו ,ןטייקכעלנעזרעפ עסיוועג וצ עיט

 ,ןקידלושטנַא ךיוא רימ וטסעוו רעבירעד .זדנוא ןופ רענייא רעדעי

 -נדירפוצ טשינ ריד טעוו ביולקסיוא ןיימ ביוא ,רענעייל רעבושח

 ביג ךיא סָאװ ,ךוב סָאדז זַא ,ןעגנורדעג ךיוא זיא םעד ןופ .ןלעטש
 רָאנ ,ןדלעה עלַא ןופ עידעּפָאקילצנע ןייק טשינ זיא ,רעביא ריד
 -סעוו ,טשינ רעבָא ביוא .ענייד ךיוא רשֿפא ןוא עניימ ,עסיוועג ןופ
 ךליב ןגייא ןיימ ןבָאה וצ טכער סָאד ןביג ןוא ןייז לחומ רימ וט
 .טכער סָאד ךיוא ריד ביג ךיא .דלעה ַא ןופ גנולעטשרַאּפ רעדָא

 עטייוב ַַא ןיז ןסיוועג א ןיא זויא טעבוא עקיטציא ןיימ
 ןוא קירוצ רָאי א טימ סױהַא זיא סָאװ ,רעד וצ גנוצנעגרעד
 אַארט ."םולבלעגניר לאונמע זיב סויוװַאלֿפ ףסוי ןופ,, ךיז טפור
 ,רעקירָאטסיה םעלַא רַאּפ טעמדיוועג ןעוועג זיא יז סָאװ ,םעד
 ןוֿפ גנוטכײלַאב א ךיוא יז טגנערב ,רעביירש-עטכישעג ,רעקינַארכ
 רעריפ ןוא ןגָאלַאעדיא ,ןדלעה עלַאנָאיצַאנ ,רעקנעד עטמירַאב
 ךיא בָאה עלַא ייז .ןעגנוגעװַאב עזעיגילער ןוא עלַאיצַאס ןופ
 -רעד .ןרזהרעביא טשינ ךיז ידכ ,ךוב ןקיטציא ןיא ןטימעגסיוא
 ביוא ,ךיוא ךיז ןענעקַאב וצ ןקיטומרעד ריד ךיא ליוו ךיוא רַאפ
 וד .ךוב ןקידרעירפ ןיימ טימ ,ןָאטעג טשינ ךָאנ סע טסָאה וד
 -והי יו ,ןטײקטמירַאב עכלעזַא ןגעוו ןעייסע ןענופעג טרָאד טסעוו
 -ַאר הדוהי ,ימורה לאונמע ,אבכוכ-רב ,סויוװַאלּֿפ ףסוי ,יבכמה הד
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 ,עווקסוא לאומש ,ילסּפק והילא ,ַאטיוועל-רוחב והילא 'ר ,ַאנַאמ

 -וו ,רעטלַאו ,עילעמ ןאשז ,לעב רעיּפ ,ןַאיניוװא ןופ ןהכה ףסוי

 יקסמינָאלס קילעזסייה ןומיימ המלש ,ןָאסלעדנעמ השמ ,ַאס

 בקעי ,רעוואלסַארב ןמחנ ,בוט-םשילעב ,יקסמינָאלס ינַאטנַא

 סחנפ 'ר ,רעשטירזעמ רעביבוד 'ר ,ןהכה ףסויבקעי 'ר ,קנַארֿפ

 ,רעוועשטידרעב קחצי-דמול 'ר ,רענילרַאק ןרהא 'ר ,רעצירַאק

 ןַאפעטס ,יקצינלעימכ ןאדגַאב ,(שדוקה דיי קחצי:בקעי 'ר

 ,סעה השמ ,טסָאי ,צנוצ דלַאֿפָאעל ,רעגייג םהרבא ,יקצענרַאשט

 .םולבלעגניר לאונמע ווָאנבוד ןועמש ,ץערג ךירנייה

 -ןזדלעה ןופ ,ןטייקכעלנעזרעפ עסיורג ןופ ןדע7ר רימ ןעוו

 ןייז ןעק רעוו :עגָארֿפ יד ןלעטש ךיילג ךיז ןעמ זומ ,ןרעטסומ

 ויטיזַאֿפ ריא ןיא ףךיז ןעק ןעו !עטכישעג רעד ןיא דלעה ַא

 ןשיווצ חוכיוו ןסיורג םוצ וצ רימ ןעמוק יױזַא ןוא ! ןקיבײארַאֿפ

 .רעביירש ,ןגָאלַאיצַאס ,ןֿפַאזַאליפ ,רעקירַאטסיה

 עטכישעג רעד ןיא דלעה ןופ לָאר יז זַא ,ןטלַאה עקינייא

 -ניא ןוא המכח ןייז טימ ריא טֿפָאש רע -- עקידנרינימַאד ַא זיא

 טנַאלַאט ,ןטייקיאעפ עכעלנייועגרעסיוא ענייז טימ ,צץנעגילעט

 ןלָאז ייז ,ןשטנעמ ןענַאילימ ףיוא טגניווצ רע .קילב ןטייוו ןוא

 -עג ענייז (ןכעלקייוורַאֿפ) ןריזילַאירעטַאמ ,ןרעה ,ןייגכַאנ םיא

 -אטשעג ןענייז טקנופדנַאטש םעד ףיוא .ןעגנוזייוונַא ןוא ןעקנַאד

 -ירש ןוא רעקירָאטסיה רעשילגנע רעד יוװ ,רעקנעד עכלעזַא ןענ

 ןיא טָאה רעכלעוו ,לײלרַאק סַאמָאט טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ רעב

 ןוא ןדלעה ןופ גנורעהרַאפ ,ןדלעה ןגעוו,, .נ .א קרעוו סיורג ןייז

 ןופ עירָאעט עצנַאג ַא ןֿפַאשעג "עטכישעג רעד ןיא טייקשידלעה

 ןופ עטכישעג יד זַא ,ןיוא טזייו רע רעכלעוו ןיא ,טלוק-ןדלעה

 עסיורג ןופ עיפַאױגַאיב א יו רעמ טשינ זיא טּֿפַאשלעזעג רעד

 ייווצ ןיא .תולּפמ ןוא ןעגנוכיירגרעד ,ןטַאט ערעייז ןוֿפ -- ןשטנעמ

 -ער עשיזיוצנארפ יד ןוֿפ עטכישעג יד, יו ,קרעוו עסיורג ערעדנַא

 טמוק ,'ןטייווצ םעד ךירדירפ ןופ עטכישעג ,, יד ןוא "עיצולָאוװ

 -נעורעפ עסיורג ןוֿפ טײקלַאינעג יד רַאנ זַא ,ריֿפסיוא םוצ רע

 ןוא גנַאגרעטנוא ןופ רעקלעֿפ ןעועטַאר וצ קיאעפ זיא ןטייקכעל

 רעד ןרָאועג לײלרַאק ויא םורַא ױזַא .טפנוקוצ רעייז ןדימש
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 ַאולַא, יוו קרעוו ענייז ןיא טָאה רעכלעוו ,עשטינ ןוֿפ רעײגרָאֿפ

 ןעמוקעג .א .א "טכַאמ ןופ ןליוו רעד ,, ,//ַאוטסוטַארַאז ךַארּפש

 רעד ןופ זיא רעכלעוו ,'שטנעמרעביא ,, ןוֿפ עירָאעט ןייז טימ

 -רעד ."ןשטנעמרעטנוא יד רעביא ןשרעה וצ ןֿפורַאב אפוג רוטַאנ

 רעד ןופ ףָאזָאליֿפ רעטרעטעגרַאֿפ רעד ןרָאוװעג רע זיא ךיוא רַאֿפ

 .ללכב םוישַאֿפ ןוא עיטסעבייצַאנ

 ַא רימ ןבָאה ,עטנַאמרעד-ביוא יד רַאפ גנַאל ךָאנ רעבָא

 ןופ ןטנרעלעג ןוא רעקנעד םענעטיושעגרָאֿפ ַאזַא ןופ גנוניימ

 ןופ זָאנ יד ןעוו זַא, ,לאקסאפ זעלב יוװ ,טרעדנוהרָאי ןט7

 יד טלָאו ,רעצרוק רעדָא רעגנעל לסיב ַא ןייז לָאז ערטַאּפָאעלק

 -עק ענייש רַאברעדנווו יד יז ."ןעזסיוא רעדנַא ןַא טַאהעג טלעוו

 ,ןרַאזעצ טפושכראפ רעביוצ ןשיזיפ ריא טימ טָאה ןטֿפיגע ןוֿפ ןגינ

 רעשימיור רעד רַאֹֿפ קיטילַאֿפ עטמיטשַאב ַא םיא קידנֿפרַאװנַא

 .םוטרעטלַא ןיא עיועּפמיא-טלעוו

 אערג ךירנייה רעקירָאטסיה רעסיורג רעזדנוא ךיוא רעבָא

 -יורג יד עטכישעג רעשידיי רעד ןופ טנורגרעדַאֿפ ןיא סױוַא טקוו

 רעד ןוֿפ ,טּפַארק-ביירט יד ,רָאטָאמ רעד זיא יז .טייקכעלנעזרעּפ עס

 -נעמ תהשמ .םייבמר ,לוריבג ןבא ,יולה הדוהי ,ןואג הידעס .עיצַאנ

 עשירַָאטסיה עצנַאג ןופ רעֿפעש יד ןצערג רַאפ ןענייז ייז -- ןָאטלעז

 ."עטכישעג רעד ןיא ןרעטש עדנעטכייל יד, -- תופוקת

 -עה ,לײלרַאק ןטנַאמרעד-ןביוא ןוֿפ רעלטייצטימ רעד ןיוש
 רעד ,עיפָאזָאליֿפ רעד ןוֿפ ןגָארטרַאּפ, קרעוו ןייז ןיא טָאה ,לעג
 קיטעט ויא טייקכעלנעזרעפ עסיורג יד זַא ,ןזיוועגפיוא ,"עטכישעג
 -וצ ,ןעגנוגנידַאב יד סיוא טצונ רָאנ ,םיור ןטסופ ןייק ןיא טשינ
 יד ןופ גייצקרעוו ַא רָאנ זיא דלעה רעד .ערעדנַא ךרוד עטיירגעג
 -עה רַאפ .םיא רעטנוא ןעייטש עכלעוו ,תוחוכ עכעלטּפַאשלעזעג
 ,"טסייג ןטולַאסבַא ,, ןוֿפ טנעמורטסניא רעד ןעוועג רע זיא ןלעג
 ."עטכישעג רעד ןופ לכש , ןופ טסייה סָאד

 ןטּפַאהרעטסײמ-שירַארעטיל ַא ףיוא טָאה יָאטסלָאט וועל
 -ריווסיוא ריא ןוא דיחי ןופ לָאר יד ןצנַאגניא ןפרָאװעגּפָא ןפוא
 גירק , קרעוו טמירַאב ןייז ןיא .גנַאג ןכעלטכישעג םעד ףיוא גנוק
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 םיא רַאֿפ זיא רעכלעוו ,ןענָאעלַאּפַאנ ןוֿפ רע טָאּפש יןדירפ ןּוא

 וצ ךיז וע טימַאב רָאיטקַא רעטכעלש ַא יו לייוו ,ךעלרעכעל

 "עוו ,ןשינעעשעג יד טימ ןָא טריפ סָאװ ,םעד ןופ לָאר יד ןליּפש

 ןוא ."ןטלַאהַאב םיא רַאֿפ זיא'ס טלַאהניא רעכעלקריוו סנעמ

 ןיא רע טבײרשרַאפ ,ןענַאעלַאּפַאנ ןופ רבק םעד טכוזַאב רע ןעוו

 רַאֿפ ."םַאזיורג זיא בנג ַא ןופ גנורעטעגרַאפ יד , : ךוב-גָאט ןייז

 סָאד עטכישעג רעד ןופ דלעה רעכעלקריוו רעד זיא ןעיַאטסלָאט

 ןועמש ,רעקירָאטסיה רעסיורג רעזדנוא ךיוא .קלָאּפ עטושּפ

 -טּפוה םעד קלָאּפ ןצנַאג ןיא טעז ןצערג וצ צַאזנגעק ןיא ,ווָאנבוד

 טָאה ,לוש עשיטיסיסקרַאמ יד .עטכישעג רעשידיי רעד ןופ דלעה

 רעסיורג רעד זַא ,ןזיוועגפיוא ערעדנַא ןוא ןלעגעה וצ קידנדניבנַא

 ןעוו ,עטכישעג רעד ןופ דלעה רעשיטקַאֿפ ַא ןרעוו ןעק ,דיחי

 "ַאב ןוא ןעגנובערטש יד ןופ קורדסיוא רעד זיא טייקיטעט ןייז

 יד רעבַא ביוא .ןעגנוגנידַאב עטמיטשַאב ןיא ,ןענַאילימ ןופ ןרעג

 טשינ ןענייז סָאװ ,ןליצ ןָא ךיז טנכייצ טייקכעלנעזרעפ עסיורג

 -כעלגעמ ןוא עיצַאוטיס רעטערקנַאק רעד טימ גנַאלקניײא ןיא

 ןוֿפ טייקיסעמצעזעג רעד טימ גנַאלקנייא ןיא טסייה סָאד ,ןטייק

 עטנכייצעגנָא סָאד יז טעוו ,קיאעפ יוװ ןייז יז געמ ,עטכישעג רעד

 לָאר עדנעקריוו ַא זַא ,ןעגנירדעג זיא םעד ןופ .ןכיירגרעד טשינ

 רָאנ ןַאק ,גנולקיװטנַא רעכעלטּפַאשלעזעג רעד ןופ גנַאג םעד ףיוא

 ןוא עטכישעג רעד טימ טייג עכלעוו ,טייקכעלנעזרעֿפ יד ןבָאה

 .יז ןגעק טשינ ןוא ןצעזעג עריא

 רעסיורג רעד ןגעוו תוטיש ענעדישרַאפ רימ ןבָאה ןעעז רימ יו

 ןריבורֿפ רעבירעד רימָאל .עטכישעג רעד ןיא טייקכעלנעזרעפ

 -נוא ןייטשרַאפ רימ ןֿפרַאד סָאװ : עגַארפ רעד ףיוא ןרעפטנע טציא

 ,םור סָאד זיא יצ ."טייקסיורג עכעלטכישעג ,, ,קורדסיוא םעד רעט

 -וד ןופ ןורכז ןיא רעטיצ ןוא זױרבפױא רשפא רעדָא גנורעהרַאפ

 ךיז טָאה דנַאלנכיוג ןכעלמיטרעטלַא ןופ ןלַאנַא יד ןיא ! תור

 םור וצ טבערטשעג ךעלטפַאשנדייל טָאה סָאװ ,דיחי ַא ןביושרַאֿפ

 -עגרעטנוא רע טָאה טמירַאב ןרעוו וצ ידכ .סעטַאוטסַארעה ---

 ןיירַא,, זיא רע ןוא .עדימעטרַא ןיטעג רעד ןופ לּפמעט םעד ןדנוצ
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 טנייה זיב ןוא ."טיײיקסיױורגיקסעטַארג,, סלַא "עטכישעג רעד ןיא

 ייז זַא רימ ןגָאז ,"ןדלעה,, עכלעזַא ןופ ןדער רימ ןעוו ,גָאט וצי

 ןעק ךיא .םוו ןשיטַארטסַאועה טימ טקיבײארַאֿפ ךיז ןבָאה

 רָאנ ןדעו סיירעביא ןָא העש עכעלטע ןענעק עכלעוו ,ןשטנעמ

 -לעה ,טֿפַאשגולק רעייז ןגעוו ןלייצרעד ךייא ןלעוו ייז .ךיז ןגעוו

 טזומ ריא לייוו ,טרעה ריא ןוא .,ןטייקיאעֿפ ,רוווַארב ,טייקשיד

 ."ךלעה,, רעייא ןקידיײלַאב טשינ טליוו ריא ביוא ,ןרעה ךָאד

 טיירב טָאה טײקכַאוװש יז טָא ,םור ביל ןבָאה ןשטנעמ ,ָאי

 ןט-20 ןופ ןילתיטּפיוה רעטמירַאב-שירבַאקַאמ רעד טצונעגסיוא

 טליֿפשעג שיגָאגַאמעד טָאה רע .רעלטיה ףלָאדַא ,טרעדנוהרַאי

 ףיוא -- ןומה ןשישטייד ןופ ןטקניטסניא עטסקירעדינ יד ףיוא

 -אמ-טייקסיורג רעד ףיוא ,םס ןשיטסיסַאר-שיטסיניװַאש םעד

 -ַאב ןיא ביור ןוא דוַאמ רָאנ טשינ טקיטכערַאב טָאה עכלעוו ,עינ

 -יצערק,, ןוא "עקיטרעוורעדנימ ,, -- "ןשטנעמרעטנוא,, וצ גוצ

 ןופ םעלַא רַאפ ,רעקלעפ עצנַאג ןופ דיסָאנעג ךיוא רָאנ ,ייעק
 .קלָאֿפ ןשידיי

 -נייא קיבייא ףיוא ךיז טָאה רעטסנַאמ-ליורג רעשיצַאנ רעד

 -וׁש סָאו ,םור ןקיטולב טימ רעבָא ,עטכישעג רעד ןיא ןבירשעג

 ייןדלעה' עכלעזַא .ןליפעג עכעלשטנעמ טימ שטנעמ ןדעי ףיוא טרעד

 "מוא ודנוא ןופ ןרעדַאֿפ ןוא תורוד ןופ הללק יד ןגָאי טעוו

 רַאפ טלעוו יד ןרעכיזרַאפ וצ ידכ ,טײקמַאזכַאו עכעלרעהפיוא

 .טרובעגרעדיוו רעייז

 יז קרַאטש יוװ ,ןקידנערַאפ קירעיורט ןזומ י!ןדלעה ,, עכלעזַא

 ןוֿפ זיא ןפמעק ייז עכלעוו רַאֿפ ךַאז יד לייוו ,ןייז טשינ ןלָאזו

 ןוֿפ ןסערעטניא יד וצ צַאזנגעק ןיא זיא יז .עטליֿפשרַאֿפ ַא סיױרָאֿפ

 טלעוו ןיא ןעגנורעדנע עלַאסָאלַאק יד .טייהשטנעמ רעצנַאג רעד

 טלַא ןעמוקעג ןענייז גירק:טלעוו ןטייווצ סםעד ךָאנ בַאטשסַאמ

 -קינײרַאֿפ יד ךרוד עיטסעבי-יצַאנ יד ןרעטעמשעצ ןופ טַאטלוזער

 .צנעטסיזקע רעייז ןיא עטָארדַאב ,רעקלעפ עלַא ןופ תוחוכ עט

 -עג רעד ןיא וװיטיזָאֿפ ןביירשרַאֿפ טשינ ךיז ןעק רַאֿפרעד
 ןוא רעקלעפ ןגעק דרָאמ ןוא סַאה טימ טייג סָאו רעד ,עטכיש

 -רַאֿפ ,ענעצס רעד ןופ ּפָארַא רע זומ ,רעטעּפש וצ רעירפ .ןשטנעמ

 -לעזעג רעד ןוֿפ טייקיסעמצעזעג רעד ךרוד ןטלָאשרַאֿפ ןוא טגָאי
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 -עש ַא וצ געוו ריא ךיז טדיינש סָאװ ,גנולקיװטנַא עכעלטּפַאש

 .ןעגנורעטש ןוא ןליורג עלַא ךרוד ןגרַאמ ןרענ

 "נעורעפ יד ויא עטכישעג רעד ןיא דלעה רעכעלקריוו ַא

 יֿפיט יד סיוא טקיוד ,טייקיטעט ןוא ןבעל ריא סָאװ ,טייקכעל

 עלַא ןופ ףמַאק ןוא ןעגנובערטש ,ןעגנַאלוַאּפ ןוא ןעמיורט עטס

 .רעקלעּפ עלַא ןוא קלָאֿפ ןגייא ןייז ןופ ןשטנעמ עכעלרע ןוא עטוג

 גנוטכַא ןוא טײקרַאבקַאד יד ןועבָארעד םידיחי עכלעזַא

 -ֿפיטנעדיא ,ייז ןופ ןענרעל ןליוו עכלעוו ,ןשטנעמ ןענַאילימ ןופ

 ,ןרעטסומ-ןדלעה ןרעוו ןטלַאטשעג עכלעזַא .ייז טימ ךיז ןריצ

 ַא ןרימרָאֿפ ןוא ןעיצרעד וצ ױזַא יו ,ליֿפשיײב סלַא ןעניד סָאוװ

 .טלעוו רערענעש רעיינ ַא רַאפ שטנעמ ןרעסעב ,םעיינ

 ןטלַאטשעג ןענופעג וטסעוו ךוב םעד ןיא ,רענעייל רעבושח

 זדנוא ןענעק ףמַאק ןוא ןטַאט ,ןבעל סנעמעוו ,ןטייקכעלנעזרעּפ ןוא

 וצ ייז ןופ טרעוו זיא ,ןיא ביולג רַאֿפרעד ,ליּפשיײב סלַא ןעניד

 .ןענרעל וצ ןוא ןסיוו

 ןבָאה יוװ .רימ קידלושטנַא ,ריד ןכעוּפשטנַא עלַא טשינ ביוא

 -ןֿפסיד ןָאנ סוביטסוג עד, : םוטרעטלַא ןופ רעמיור יד טגָאזעג

 .עיסוקסיד ןייק רעטנוא טשינ טגיל קַאמשעג רעד -- "םודנַאט

 ןיימ ביוא .שטנעמ ַא טסכוז וד זָא ,רעכיז רעבָא ןיב ךיא

 סע טעוו ,ןייז קיֿפליהייב עלעטיב ןיילק ַא וליפא ריד טעוו ןֹוב

 .גנונױלַאב ןוא ךובכ ַא רימ רַאֿפ ןייז
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 קראב ןשידיי ןופ גאדטייב רעד
 רוטלוק רעכעלשטנעמלא רעד וצ

 -ַאב עכַאפייווצ ַא עשידיי יד ךיוא טָאה קלָאפ ַא ןופ רוטלוק רעדעי יװ

 ןלעיצעּפס ַא טָאה עטשרע יד .עלַאסרעוװינוא ןַא ןוא עלַאנָאיצַאנ ַא -- גנוטייד

 ,טייהשטנעמ רעצנַאג רעד רַאפ --- עטייווצ יד ,קלָאפ ןשידיי םעד רַאפ טרעוו

 -ָאש ,םזיסַאר ןדעי ןופ גנונעקיילרַאפ ַא רוטלוק-טלעוו יד זיא עקַאט רַאפרעד

 ,ןטרעוו עקיטרַאנדישרַאפ ןופ ,םי ןקיזיר ריא וצ ."םזינתרחב-התא , ,םזיניוו

 ןוא עניילק ,רעקלעפ עלַא ןופ ןסולפוצ ןוא ןכייט ןיײרַא ןלַאפ ןוא ןעמָארטש

 זיא סָאװ ,רעייטשוצ ןייז טיג רעדעי ,ןירַא סעּפע טגָארט רעדעי .עסיורג

 ןוא ימ רעקיד'תורוד סלַא ,ףיוא טמוק ױזַא .קיטרַאנגייא ,םיא רַאפ שיפיצעּפס

 .רוטלוק עכעלשטנעמלַא עסיורג יד ,רעקלעפ עלַא ןופ גנוגנערטשנָא

 .רעדנוזַאב רוטלוק רעלַאנָאיצַאנ רעדעי וצ ךיוא ךיז טיצַאב עבלעז סָאד

 גָארטיײב ַא טימ ,ןסולפנייא "עדמערפ, טימ "ןסערפעגכרוד; זיא ענייא עדעי

 זיא רעסערג ץלַא ,גָארטײב רעד זיא'ס רעסערג סָאװ ,רעבָא ."עדמערפ/, ןופ

 ,רעשילגנע ,רענַאקירעמַא רעד ןיא סָאד ןעעז רימ .רוטלוק עלַאנָאיצַאנ יד

 טייג ָאד ןוא .ןרוטלוק עלַאנָאיצַאנ ערעדנַא ןוא רעשיליוּפ ,רעשיזיוצנַארפ

 ַא וצ גנופַאש ןוא טעברַא רעייז טימ ןרעייטשייב סָאװ יד זַא ,םעד ןיא טשינ

 ןיא ןסקָאװעגנײרַא ,טרילימיסַא ןייז ןלָאז רוטלוק רעלַאנָאיצַאנ רעטמיטשַאב

 רעמ סָאװ זַא ,ףיוא ןזייוו ,רעקיטירק ןוא רעשרָאפ ,רעקירָאטסיה ליפ .ריא

 ,קיטרַאנגײא זיא רע רעמ סָאװ ,"דמערפ, זיא "רעייטשייב רעדמערפ; רעד

 ,טרעוו ןייז זיא רעסערג ץלַא ,ןיז ןלַאנָאיצַאנ לעניגירָא ןייז ןיא שיפיצעּפס

 ןעמ עכלעוו ןופ תורצוא עטנַאקַאבמוא עיינ ןופ טנעמעלע ןַא ןרעוו ןעק רע

 .ענייש ןוא עלופטרעוו סָאד ןּפַאזנײא ןוא ןעמענסױרַא ןעק
 6 יי

 ןענייז ,ןווָאנבוד טיול םעלַא רַאפ ,תוטיש עשירָאטסיה ענעדישרַאפ טיול

 -עלע יירד ךרוד קלָאפ ןייא ןיא ןסָאלשעגנעמַאזוצ ןעוועג םוטרעטלַא ןיא ןדיי
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 ,רעטעּפש .עיגילער ןייא ,ויטקעלָאק רעלַאנָאיצַאנ ןייא ,הכולמ ןייא --- ןטנעמ
 יד --- ארָאּפסַאיד יד ןָא ךיז טביוה'ס ןוא דנַאל רעייז ןרילרַאפ ןדיי יד ןעוו

 יד זיא (תולג) ןטנעניטנָאק ןוא רעדנעל ענעדישרַאפ רעביא טייקטייזעצ

 ,ןביולג) הנומא עמַאזניימעג יד ,קלָאפ סלַא ייז טקיניײארַאפ עכלעוו טּפַארק

 ,גנורַאפרעד עשירָאטסיה יד ןוא טפַאשנסיװ יד טסייוו'ס יו רעבָא .(עיגילער

 טריטנעמעצ סָאװ ,טנעמעלע רעטפַאהרעיוד ןייק ןייז טשינ עיגילער ןָאק

 ןכעלשטנעמ ,ןעיירפ ןוא רוטלוק רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד טימ .לַאנָאיצַאנ

 רע .טנעמָאמ רעזעיגילער רעד רעכַאװש ץלַא ןדיי ייב ךיוא טרעוװ ,קנַאדעג

 ַא ןטלַאהפיוא ןוא ןקינייארַאפ ףרַאד סָאװ ,חוכ סלַא ןקריוו וצ ףיוא טרעה

 | ,קלָאפ

 ןופ ,ךות ןוא טלַאהניא רעד .,ןייזטסווװַאב רעשירָאטסיה רעד טרעוװ ןַאד

 רעד רעביא ענעפרָאװעצ ןדיי ןענָאילימ ןופ טייקינייא רעלַאנָאיצַאנ רעד

 ,טלעוו רעצנַאג

 ַא ףיוא ןריולרַאפ גנַאג ןשירָאטסיה רעייז ןיא ןבָאה רעקלעפ ליפ ,תמַא

 ןענייז ייז רעבָא ,טײקיגנעהּפָאמוא רעייז הפוקת רערעצרוק רעדָא רערעגנעל

 יז וװ ,ןצענערג עלַאירָאטירעט ערעייז ןיא ,דנַאל ןיא ךיז ייב ןבילבעג

 / .טעטינערעוווס רעד ןופ טרובעגרעדיוו םעד רַאפ טפמעקעג ןבָאה

 סָאװ ,רעקלעפ ןשיווצ םוקינוא רעד ,קלָאפ עקיצנייא סָאד ןענייז ןדיי יד

 "עט יד ןריולרַאפ ךיוא טָאה ,טייקידנעטשסבלעז עשהכולמ יד קידנרילרַאפ

 .טבעלעג טָאה'ס רעכלעוו ףיוא עירָאטיר

 יד רעבירעד טרעכיײרַאב קלָאפ ןשידיי ןופ קיפיצעּפס עשיגַארט יד

 "גוא ,ללכב "עיצַאנ; ףירגַאב ןגעוו ןוא םעלבָארּפ ןלַאנָאיצַאנ ןגעוו טפַאשנסיוװ

 ןייז ןופ ןבירטרַאפ טרעוו קלָאפ ַא ןעוו ,ןַאד וליפא זַא ,טזייוװַאב לרוג רעזד

 טרעה ,ןרָאי רעטנזיוט טבעלעג טָאה'ס רעכלעוו ףיוא דרע רעד ןופ ,דנַאל

 "נַאגרַאפ רעד ןופ םעדעפ רעטנזיוט .קלָאפ סלַא ןריטסיזקע וצ ףיוא טשינ סע

 ,ןטייהניווועג ,טײקמַאזניימעג-ךַארּפש ,ןטרעװ-רוטלוק ,סעיצידַארט ,טייהנעג

 ,טרובעגרעדיוו ןלַאנָאיצַאנ וצ גנובערטש עטנענַאמרעּפ ןוא הנומא ןוא טלוק

 ױזַא ןענייז -- גנוקירדרעטנוא רעד וצ לענָאיצרָאּפָארּפ ךיז טקרַאטש סָאװ

 יד ,ןײזטסוװַאב ןלַאנָאיצַאנ םעד ףיוא ןטלַאה ןוא ןריטנעמעצ ייז זַא ,קרַאטש

 ףרַאד ךיוא םעד טימ .ןרָאי רעטנזיוט ןופ ךשמ ןיא ,טייקינייא עלַאנָאיצַאנ

 "ןומה ןופ ,ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד ןופ לָאר עשירָאטסיה יד ןשטייטסיוא ןעמ

 -ַאמ ,ךַארּפש ,רוטלוק רעשידיי וצ עביל רעכעלטפַאשנדייל ןייז טימ ,םע

 וו .א .א סנדרָא ,סעטעיסָאס וצ ,םיגהנמ ,סעיצידַארט-סטייהיירפ וצ ,ןושל-עמ
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 -מה םעד רַאּפ טפמעק'ס ,ןייגרעטנוא טשינ ליוו קלָאפ סלַא קלָאפ סָאד

 ,ןגרָאמ ןוא טנייה ןלַאנָאיצַאנ םעד רַאפ ,ךש

 רעד ןופ ןדיי ןענָאילימ ןענייז קיניזטסוװַאב טשינ רעדָא קיניזטסוװַאב

 -טנזיוט ךרוד ,ןעגנורענירעד עקידתופתוש ךרוד ןדנובעגפיונוצ טלעוו רעצנַאג

 רעשיזיוצנַארפ רעסיורג רעד עכלעוו ןגעוו ,םוטרעריטרַאמ ןוא ןדייל עקירעי

 ןשטנעמ ןדניברַאפ תורצ עקידתופתוש; :טגָאזעג טָאה ןַאנער רעקירָאטסיה

 ,"דיירפ עקידתופתוש רעדייא ,רעקרַאטש

 לרוג רעמַאזניימעג ,ןטרעוו-רוטלוק ,סעיצידַארט ןופ טייק עגנַאל יד טָא

 ןפַאשעג ןרָאי רעטרעדנוה ןופ ךשמ ןיא ןבָאה ןעגנובערטש עמַאזניימעג ןוא

 ןדָאב םעד --- "המשנ-סקלָאפ עשידיי יד; סלַא טנכיײצַאב ווָאנבוד סָאװ סָאד

 ,קנַאדעג ןלַאנָאיצַאנ ןוא ליפעג ןלַאנָאיצַאנ ןשידיי םעד רַאפ

 ןשידיי ןופ גנופַאש רעקיטסייג רעד ףיוא ןלעטשּפָא ךיז ליוו ךיא רעבָא

 ,קלָאפ

 זייו ,"םולבלעגניר לאונמע זיב סויווַאלפ ףסוי ןופ; ךוב ןיימ ןיא

 רוטלוק רעכעלשטנעמלַא רעד רַאפ ך"נת ןופ גנוטיידַאב רעד ףיוא ןָא ךיא

 ןפור עטשרע יד סלַא םיאיבנ עשידיי יד ןופ ןעקנַאדעג יד ףיוא ,קיטע ןוא

 עקידרשוי ףיוא טפַאשלעזעג רעד ןופ יוברעביא ןלַאיצָאס רַאפ ףמַאק םוצ

 .תודוסי
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 ןבָאה ןענובירט-סקלָאפ ןוא םירפס עקילייה טימ זיולב טשינ רעבָא

 עטנרעלעג עסיורג טימ ךיוא רָאנ ,רוטלוק יד םוטרעטלַא ןיא טרעכײרַאב ןדִיי

 -מירַאב רעד טרעהעג םוטרעטלַא ןופ ןפָאזָאליפ עסיורג יד וצ .רעקנעד ןוא

 טלַאה טפַאשנסיװ יד .עירדנַאסקעלַא ןופ ןָאליפ רעטנרעלעג רעשידיי רעט

 "ער רעכעלטסירק רעד ןופ (רעייגרָאפ) רָאסרוקערּפ ןשיטקַאפ םעד רַאפ םיא

 ןשיוצ רעלטימרַאפ סלַא ,קנַאדעג םעד ,"סָאגָאל;, ןגעוו עזעט ןייז טימ .עיגיל

 ,רעכעלטעג-יירד רעד וצ געוו םעד טרעטסַאלפעג רע טָאה ,טָאג ןוא ןשטנעמ

 .ַאירַאמ עקילייה יד ,סוזעי ,טָאג --- טייקינייא רעכעלטסירק

 -לַא ןיא רוטלוק רעכעלשטנעמ-לא רעד ןבעגעג טָאה קלָאפ עשידיי סָאד

 ליפ ןכלעוו ,סויווַאלפ ףסוי רעקירָאטסיה ןטמירַאב-טלעוו םעד .םוטרעט

 -טלַא רעטסערג רעד ןעוועג זיא טיצַאט) ."טיצַאט ןשידייא םעד רַאפ ןטלַאה

 .(רעקירָאטסיה רעשימיור



 דנטכילפרַאפ ןענייז ,"ןבעל סהשמ, ,ליּפשייכ םוצ יו ,קרעוװ סנָאליפ

 "ַאלפ .עיפָאזָאליפ ןרידוטש סָאװ ,ןטנעדוטס רַאפ ןטעטיסרעווינוא ליפ ףיוא

 טרידוטש ןרעוו ,ערעדנַא ןוא ,"ןָאיּפַא ןגעק,, ,"המחלמ עשידיי יד, קרעוװ סויוו

 ןטעטלוקאפ עשירָאטסיה ליפ ףיוא

 רָאי 2200 עּפַאנק טימ) גנונעכער-טייצ רעיינ רעד רַאפ ה"י ןט72 ןיא

 -עטכישעג עשידיי ליפ ןטּפיגע ןכעלמיטרעטלַא ןיא ןעוועג ןענייז (קירוצ

 רעמ ייז ןענייז ךיוא רַאפרעד ןוא שיכירג ףיוא ןבירשעג ןבָאה ייז .רעביירש

 "עריק ןופ ןָאזַאי ןרעהעג ייז וצ .עיּפַארגָארָאטסיה רעשיכירג רעד ןיא טנַאקַאב

 .ןַאּפַאטרַא ,סומעלָאּפע ,סוירטעמעד ,עענ

 "בט ןופ סוטסוי ךיוא ןעוועג זיא םענרַאפ ןסיורג ַא ןופ רעקירָאטסיה ַא

 ןוא רָאטסיהילָאפ טנַאקַאב ךיוא ןענייז סע .ןסויווַאלפ ןופ רוד-ןב ַא --- היר

 ןבירשעג רעקירָאטסיה עשידיי יד ןופ קרעוו יד ןענייז ןרעױדַאב םוצ .ערעדנַא

 .עקינייא רָאנ ןבילבעג ןענייז עסיוועג ןופ .ןרָאװעג ןלַאפרַאפ ,שיכירג ןיא

 אז
8 

 יד זַא ,טקנוּפדנַאטש ןפיוא ןעייטש רעקיטילָאּפ ןוא רעקירָאטסיה עשידיי

 "טייצ רעיינ רעד טיול} 125 רָאי ןיא טקידנערַאפ ךיז טָאה עטכישעג עשידיי

 ייווצ ףיוא רימ ןבָאה דנַאטשּפיוא-אבכוכ-רב ןופ ןלַאפ ןכָאנ ןעוו ,(גנונעכער

 דנַאל ַא ןָא קלָאפ ַא? לייוו טײקיגנעהּפָאמוא-הכולמ יד ןריולרַאפ רָאי טנזיוט

 ."עטכישעג ןייק טשינ טָאה

 ןַאבַאלַאב ,רעּפיש ,ווָאנבוד יו ,רעקירָאטסיה עסיורג ליפ רעבָא

 ,גנולעטש יד ּפָא"ןפרַאװ ,עשידיי-טשינ ךיוא יוװ ,.א .א רעלהאמ ,םולבלעגניר

 -רָאמעג ,רעטגָאלּפעג ,רעטגלָאפרַאפ רעד זַא ,טלַאה ,לשמל ,ווָאנבוד

 ןופ ןבירטעג ןבָאה םישוריג יד ןכלעוו ,אדוי; רעכעלרעטלַאלטימ רעטרעד

 רעטלַא ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ ןוז ַא ,רעדורב רעכעלבייל ַא זיא ,דנַאל וצ דנַאל

 םעד טייהשטנעמ רעד ןבעגעג ןבָאה םוטרעטלַא ןיא ןדיי יד ביוא .םוט

 "עג רעטלַאלטימ ןיא ייז ןבָאה לביב יד --- סקעדָאק ןשילַארָאמ ,ןטסקרַאטש

 -לָאפרַאפ יד ןגעק דנַאטשרעדיװ ןשיאָארעה ןופ ליּפשייב ַא טלעװ רעד ןזיוו

 .תוחוכ ערעטצניפ יד ןופ ןעגנוג

 1200 עּפָאריײא ןיא ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,רעטלַאלטימ םעד ןיא ךיוא

 ,"קערש ןוא ליורג ןופ טכַאנ; סלַא ןענעכיײצַאב רעקירָאטסיה ןכלעוו ןיא ,רָאי

 -לעז רעד ןיא .ןסיוו ןוא טסייג ןופ ןזיר טייהשטנעמ רעד ןבעגעג ןדיי ןבָאה
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 יד טנערבעג עיציזיווקניא עשילױטַאק יד טָאה עּפָאריײא ןיא ןעוו ,טייצ רעב

 ןיא טײטשטנַא ,סנפיוה-רעטייש יד ףיוא קרעװ ערעייז ןוא רעקנעד עטסערג

 (}1 "טַאפילאק ןשיבַארַאפ םעד ןיא ,עירעּפמיא רעשיבַארַא ןַאד רעקזיר רעד

 -ַצרַא יד טימ ךיילגוצ ןענייז ,רעגערט עריא .רוטלוק עלַאנָאיצַאנ-ליפ עכייר ַא

 ,רעטּפיגע ,ןרואַאמ ,ןרעברעב ,ןקעבזוא ,ןקישזדַאט ,רעסרעּפ יד ןעוועג רעב

 עירטסודניא רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןעניד קידנפרַאד .ערעדנַא ןוא ןדיי

 ןופ הפוקת רעד ןיא ,קינכעט ןוא טפַאשנסיוו עשיבַארַא יד טָאה ,לדנַאה ןוא

 -ייא ןיא יו ,ןרעכעה ליפ ַא ָאוװינ ַא טכיירגרעד ,טרעדנוהרָאי ןט-12 - ןט8

 -יבַארַא עקידסלָאמעד יד טנכיײצַאב טכער טימ ןבָאה רעקירָאטסיה יד .עּפָאר

 ,"סנַאסענער ןשינעמלוסומ/,, סלַא רוטלוק עש

 -רעניא עטיירב ַא ןדיי ןעמוקַאב הכולמ רעשיבַארַא רעסיורג רעד ןיא

 יד וצ ןזָאלעגוצ ןרעוו ןוא טכער עכיילג ןופ ןסינעג ייז ,עימָאנָאטױא עכעל

 ,קימָאנָאקע ןוא טפַאשנסיוו רעד ןיא ,טַאטש ןיא סנטסָאּפ עטסכעה

 -ענ (לביב עשיבַארַא) ןַארָאק ןיא ןלעטש עשיטַאנַאפ יד קידנפרַאװּפָא

 וצ גנואיצַאב עכעלרעדירב ַא ןרעפס עלעוטקעלעטניא עשיבַארַא יד ןָא ןעמ

 רוטלוק ןוא עטכישעג רעד ןיא עמַאזניימעג סָאד קידנכיירטשרעטנוא ,ןדיי

 :ןַאד ןביירש "ןטיאיש; ענעפורעג:ױזַא יד .קלָאפ ןשיבַארַא ןוא ןשידיי ןופ

 "נעצ ןשיפַארגָאעג ןייא ןופ ,ןשיטימעס ןופ --- םַאטשּפָא ןייא ןופ ןענייז רימ,

 ןוא (רעבַארַא יד) לאמשי קלָאפ סָאד ,וניבא םהרבא -- ןדייז ןייא ןופ ,רעט

 ."רעדירב עכעלבייל ןענייז -- לארשי קלָאפ סָאד

 עזעיגילער-רוטלוק ,שיטילָאּפ) ןטיאיש יד ןופ רעריפנָא יד ןופ רענייא

 .ןײלַא ןדעמַאהָאמ ןופ םעדייא רעד ןעוועג זיא ,ילא (עיצַאזינַאגרָא

 ןעמענ וצ טייקכעלגעמ ַא ןדיי יד טיג עימָאנָאטױא עשידיי עטיירב יד

 טפַאשנסיװ רענײמעגלַא רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא ליײטנָא ןקידנטײדַאב ַא

 "מירַאב-טלעוו ןַאד סױרַא טיג "סנַאסענער רעשינעמלוסומ, רעד .רוטלוק ןוא

 "מַא רעד ,(אניס ןביא) אנעסיווא יו ,רעקנעד ןוא עטנרעלעג עשיבַארַא עט

 -ַאנ ,ףָאזָאליפ ,אפור ,טסידעּפָאלקיצנעיןַאמסטּפַאשנסיװ רענײמעגלַא ןטסניימ

 ןשימַאלסיא ןופ חרזמ ןופ טפַאשנסיוו יד טיײרפַאב סָאװ ,טעָאּפ ,רעשרָאפירוט

 ןוא ףָאזָאליפ רעשיבַארַא רעטמירַאב רעד (דשָאר ןביא) סָאערעװַא יו ;קורד

 -ָאליפ עשיבַארַא עצנַאג יד טרימוס רעכלעוו ,לעטָאטסירַא ןופ רָאטַאטנעמָאק

 רעשילױטַאק רעד ןיא רעביא יז טפרַאװ ,טסייג ןשיטסילַאירעטַאמ ןיא עיפָאז

 ,קנַאדעג ןשיטערעה ,ןלענָאיציזָאּפָא ןופ טרובעג ןפיוא טקריוװ ןוא עּפָאריײא

 ןופ ,עטנרעלעג עשידיי עטמירַאב עדַאיעלּפ ַא רימ ןבָאה ייז טימ לעלַארַאּפ
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 ןיוש .טפַאשגסיוװ-טלעוו רעד ןופ ןָאעטנַאּפ ןיא ןיירַא ןענייז עקינייא עכלעוו

 רעסיורג רעד (לכב) ןָאליבַאב ןוא ןטּפיגע ןיא טבעל טרעדנוהרָאי ןט-10 ןיא

 רוצ ןיא עימעדַאקַא-סטפַאשנסיװ רעד ןופ רָאסעּפָארּפ רעטנרעלעג רעשידיי

 יד זַא ,ףיוא-טזייוו רעכלעוו ,ןואג הידעס סלַא טנַאקַאב ,ףסוי ןב הידאאס --

 ,לכש ןכעלשטנעמ םעד ןפרָאװעגרעטנוא ןרעוו ףראד הרות

 טריפרעד ,ילאב לא יוויכ ,רעטנרעלעג רעשידיי רעשירטקַאב רעד

 עשילעטָאטסירַא יד טקידייטרַאפ רע .יירעקנעדיירפ זיב םזילַאנָאיצַאר םעד

 .טלעוו רעד ןופ טייקיבייא רעד ןגעוו עזעט

 ןבא המלש ןבירשעגנייא ךיז טָאה טפַאשנסיװ רעשיאעּפָאריײא רעד ןיא

 -עג םיא טָאה ץערג .(טרעדנוהרָאי 11) ןָארבעציוװא ןעמָאנ ןרעטנוא ,לוריבג

 "םייח רוקמ;, קרעװ-טּפיוה ןייז ."ןָאטַאלּפ רעשידייא ןעמָאנוצ ןטימ טניורק

 רעשיפָאזָאליפ רעד רַאפ געוו םעד טרעטסַאלפעג טָאה( ןבעל ןופ לַאװק רעד)

 .אזָאניּפש ךורב ןופ הטיש

 עינַאּפש ןיא רוטלוק רעשיבַארַא-שידיײ רעד ןופ הפוקת ענעדלָאג יד

 ,רעװָאדרָאק ןופ לייט ַא ןעוועג ןט-11 ןזיב טרעדנוהרָאי ןט-8 ןופ זיא עכלעוו)

 םהרבא רענַאילעטָאטסירַא ןטמירַאב םעד סױרַא טיג ,(טאפילאק ןשיבַארַא

 םעד טימ םזילעטָאטסירַא םעד ןקינייארַאפ טריבורּפ טָאה רעכלעוו ,דואד ןבא

 "ופ ערעל םעד סלַא ןעמ טכַארטַאב םיא .(ןביולג סונבר השמ) םזיאַָאזָאמ

 ,ם"במר םענ

 "גסיוו-טלעוו רעד ןיא טנַאקַאב ,ם"במר ןופ ןיוש ןדער רימ ביוא ןוא

 רעד רָאנ טשינ זיא רע זַא ,ןעקנעדעג ןעמ ףרַאד ,סעדינָאמיַאמ סלַא טפַאש

 טצרא רעטמירַאב רעד ךיוא רָאנ ,ןביולג ןשידיי ןופ רָאטַאמרָאפער רעסיורג

 רעד רַאפ געו םעד טרעטסַאלפעג ןבָאה קרעװ סנעמעוו ,רעטלַאלטימ ןופ

 -נָאלב רַאפ רעזייווגעוו רעד) "םיכובנ ארומ, ס,ם"במר .ןיצידעמ רענרעדָאמ

 "עלע הנומא רעשידיי רעד ןיא טריפעגניײרַא רָאנ טשינ טָאה ,(עקידנעשזד

 -יא רָאנ ,םזילעטָאטסירַא ןופ טלַאטשעג ןיא ,טפַאשנסיוװ ןוא לכש ןופ ןטנעמ

 רעשיליוטאק רעד רַאפ רַאּפשנָא רעד ךיוא ןרָאװעג ,ןײטַאל ןיא טצעזעגרעב

 ןופ סַאמָאט ,רעטלַאלטימ ןיא םוטנטסירק ןופ גָאלָאעט-טּפױה רעד .עיגילער

 ,טלעוו רעשילױטַאק רעד ןיא טייקכעלנעזרעּפ טנייה זיב עטסערג יד ,ןיװקַא

 "ובנ.ארומ; ס'מ"במר ףיוא ךיז טציטשעג םעטסיס ןשיפָאזָאליפ ןייז ןיא טָאה

 ןבירשעגנייא ךיז ןבָאה *סנַאסענער ןשינעמלוסומ? ןיא רָאנ טשינ רעבָא ."םיכ

 רעכעלרעטלַאלטימ רעשיאעּפָארײא רעד ןיא ךיוא רָאנ ,עטנרעלעג עשידיי

 ,רוטלוק



 ןבָאה רעדניפרעד ןוא ןטסימָאנָאקע ,רעקנעד ,רעלעירטסודניא עשידיי
 ,עירעּפמיא עשינַאּפש ,רעטעּפש ןוא רעטלַאלטימ ןיא ,עקיטכעמ יד טיובעג
 הלשממ רעד ייב ,הפוקת-ילבפיוא רעד ןיא ..."קנַאדא רעד ןעמוקעג זיא'ס ןוא
 -ַאב ןפיוא ,שוריג רעלַאטָאט רעד רָאפ טמוק ,לעבַאזיא ןוא דנַאנידרעפ ןופ
 רעד ןעוו ,טייצ רעד ןיא סָאד ןוא .עיציזיווקניא רעשילױטַאק רעד ןופ לעפ
 רעטסינימיץנַאניפ זיא לנברבא קחצי-ךד רעטנרעלעג רעשידיי רעטמירַאב
 ,ףיוה ןכעלגינעק ןשינַאּפש ןפיוא

 -ענ יד ןרירוגיפ ןפָאשיב עשילױטַאק עשינַאּפש עטמירַאב יד ןשיווצ
 ,רעטשרע רעד .עפ עטנַאס עד םינארעיה ןוא אירַאמ ַאטנאס עד סולוַאּפ ,ןעמ
 ;יולח המלש טסידומלת רעטמירַאב רעירפ רעד יו רערעדנַא ןייק טשינ זיא
 ,יקרָאל עשוהי טסידומלת רעטמירַאב רעד -- רעטייווצ רעד

 עּפַארײא ןיא עכַאּפע-סנַאסענער רעד ןיא

 ןט-15 ףוס ,שוריג ןשיזעגוטרָאּפ ןוא ןשינַאּפש ןופ ענעּפָאלטנַא יד ןופ
 ןופ רעקירָאטסיה עשידיי עסיורג יד טריטורקער ךיז ןבָאה ,טרעדנוהרָאי
 ףסוי ,עווקסוא לאומש יװ ,אגרעוו ןביא המלש יװ ,עכָאּפע-סנַאסענער רעד
 ןטסערג ןופ ןרעטלע יד טמַאטשעג ךיוא ןבָאה םיסונא עשינַאּפש יד ןופ .ןהכה
 .ַאזָאניּפש ךורב -- טרעדנוהרָאי ןט-17 ןופ ףָאזָאליפ ןשיאעּפָאריײא

 "רָאי ןט-16 ףוס זיב ןט-14 ןופ ,עּפָארײא ןיא עכָאּפע-סנַאסענער יד
 רעקנעד רעד .רעקנעד ןוא עטנרעלעג עשידיי ליפ ןבעגעג טָאה ,טרעדנוה

 ןוא טעָאּפ ,טאלגילָאּפ ,ףָאזָאליפ זיא (םיור ןופ טסייה סָאד) ימורה לאונמע

 ,עשידיי יד רָאנ טשינ טרעכיײרַאב זיר-סנַאסענער רעקיזָאד רעד .רעביירש
 ַא ,(ןטפעה) "תורבחמ? ךוב לענגירָא ןייז .רוטלוק עשינעילַאטיא יד ךיוא רָאנ

 ןרעטנוא זיא ,שיאערבעה ןיא עיזעָאּפ רעשימטיר ןוא רעדיל ןופ גנולמַאז

 עכעלטעג, סעטנַאד ןוא "ןָארעמַאקעד; סָאישטַאקָאב ןופ סולפנייא ןקרַאטש
 -רעביא ,םרָאפ ןיא יינ ןוא שיטסיאעטַא לעניגירָא זיא סע רעבָא ."עידעמָאק
 רעד ןופ ןטסינַאמוה יד ייב עיצַאסנעס ַא סע טרעוו שינעילַאטיא ןיא טצעזעג
 .(עכָאּפע-סנַאסענער) "?ַאטיצשַאניר;

 סומינולק ןב סומינולק טסינַאמוה רעשינעילַאטיא-שידיי רעסיורג רעד

 שיפָאזָאליפ-ףיט ןייז טימ רוטלוק עשיאעּפָאריײא ןוא עשידיי יד טרעכיײרַאב
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 -ץפ רעצנַאג רעד ןוא םזילַאקירעלק ןופ ּפָא-טָאּפש רע ווװ ,"ןחוב ןבא; קרעוו

 עטסערג יד ןופ קרעוו 20 שיאערבעה ןיא רעביא טצעז רע .קיטע רעלַאדָא

 -עג ןוא גנופַאש רעייז טימ טלעוו רעד טנעקַאב ןוא שטנרעלעג עשיבַארַא

 .ןעקנַאד

 ייזעגוטרָאּפ ןוא עשינַאּפש עטגלָאפרַאפ יד ןופ עיײּפָאּפע עשיגַארט יד

 -שידיי ןופ קרעוו ןכעלברעטשמוא ןיא ןרָאװעג טקיביײארַאפ זיא ,ןענאראמ עש

 -שי רַאפ טסיירט ַא? :(ןַארַאמ) עווקסוא לאומש רעקירָאטסיה ןשיזעגוטרָאּפ

 רעד ןופ גנוגלָאפרַאפ רעד ץָארט) טצעזעגרעביא ."רעיורט ןייז ןוא לאר

 ,עּפָאריײא ץנַאג ףיוא סע טלסיירט ,ןכַארּפש ליפ ןיא (עיציזיווקניא

 ןט'16 ןופ רעביירש ןוא טסינַאמוה רעשיזעגוטרָאּפ רעטמירַאב רעד

 ךיא; : ךוב ןקיזָאד ןגעוו ןבירשעג טָאה ,סניָאמַאק עד סיאול ,טרעדנוהרָאי

 רעד ןופ טייקנייש יד טרעדנוװַאב ןוא ןטסיופ יד טלייבעג ,טנייוועג בָאה

 ,"רעקירָאטסיה ןשידיי ןופ ךַארּפש רעשיזעגוטרָאּפ

 רעכיב יד וצ קרעו ערעייז ןיא ןָא ןדניב רעקירָאטסיה:סנַאסענער ליפ

 -יװַא ןופ ןהכה ףסוי --- ה"י ןט-16 ןופ רעקירָאטסיה ןשידיי ןטסערג ןופ

 -כישעג-רעיורט יד ,(ןייוועג ןופ לָאט) "?אכובה קמע; ןייז וצ םעלַא רַאפ ,ןָאינ

 ,קלָאפ ןשידיי ןופ עט

 תירבע טנרעל ,ןילכייר ןַאהָאי ,טסינאמוה רעשישטייד רעטמירַאב רעד

 רעטמירַאב רעד .ַאנרָאּפס הידבוע םיור ןיא ןטנרעלעג ןוא טצרא ןשידיי םייב

 -ַאב םעד ייב שיאערבעה טנרעל אברעטיוו יד אידיזדע לַאנידרַאק רעשימיור

 ןעמעוו ,ָאטיװעל -- רוחב והילא 'ר -- עילַאטיא ןיא גָאלָאליפ ןשידיי ןטנַאק

 ערדעטַאק ַא טרינָאּפָארּפ ,רעטשרע רעד אוסנארפ גינעק רעשיזיוצנַארפ רעד

 טרעוו טָאבנָא רעד .טעטיסרעווינוא רעזירַאּפ ןפיוא עיגָאלָאליפ ןופ ("רעשט,)

 ןורכז ןייז ןיא ןעוועג זיא שירפ ךָאנ לייוו ,ןטנרעלעג ןשידיי ןופ ןפרָאװעגּפָא

 ,ןדיי עשיזיוצנַארפ ןופ שוריג רעטצעל רעד

 עיפָאזָאליפ רעשיאעּפָאריײא רענרעדַאמ ןופ רעפאש -- אזָאניּפש

 זיא ,ַאזָאניּפש ךורב ,טרעדנוהרָאי ןט-17 ןופ ףָאזָאליפ רעטסערג רעד

 ןייז .עיפָאזָאליפ רעשיאעּפָאריײא רענרעדָאמ רעד ןופ רעפַאש רעשיטקַאפ רעד

 ןרָאװעג זיא םעטסיס עשיטסילאירעטַאמ ןוא עשיטסילַאנָאיצַאר-שיפָאזָאליפ
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 -ַאב יד ןרָאװעג זיא "קיטע; ןייז .תוטיש ערעטעּפש עלַא ןופ טנעמַאדנופ רעד

 ,לַארָאמ רעכעלשטנעמ ןגעוו ןלוש ערעטעּפש עלַא רַאפ עז

 -גאדעג ןפיטירַאברעדנוווא םעד ןַאזָאניּפש ןיא ןעזעג טָאה סקרַאמ לרַאק

 ,עיפָאזָאליפ עשיאעּפָארײא עצנַאג יד טרעקַאעגרעביא טָאה סָאװ ,זיר"ןעק

 ."רַאּפשנָא ןשיטסילַאירעטַאמ ,ןקיטכעמ ַא ריא קידנבעג

 נא א
* 

 ץסיורג יד ןשיווצ ךיז טניפעג רעקנעד ןוא רעטנרעלעג רעשידיי רעד

 ןיא -- "גנורעלקפיוא ןוא טכיל ןופ טרעדנוהרָאיא ןטמירַאב ןופ רעטסייג

 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעמענ עכלעזַא ףיוא ןזייוװצנָא גונעג .טרעדנוהרָאי ןט"'8

 -נעמ השמ יװ ,טפַאשנסיוװ רענײמעגלַא ןוא רעשידיי רעד ןיא ןבירשעגנייא

 עטסערג יד ןופ ןָאעטנַאּפ ןיא ןירַא ןענייז ייז .ןומיימ המלש ןוא ןָאסלעד

 ,רוטלוק רעשיאעּפָארײא רעד ןופ רעקנעד

 ןשישטייד ןסיורג ןייז טימ טעברַאעגטימ טָאה סָאװ ,ןָאסלעדנעמ השמ

 -על רעקיטירק-רוטַארעטיל ןוא טעָאּפ ןויסערגָארּפ ,ןטמירַאב םעד ,טניירפ

 ןרָאװעג זיא ,"גנורעלקפיוא;, ןופ טרעדנוהרָאי ןשישטייד ןופ ּפָאק םעד ,גניס

 -סיד עשיפָאזָאליפ ידא קרעוו ענייז ,ןפָאזָאליפ ןאד עטסמירַאב יד ןופ רענייא

 --- ?םילשורי, ןייז ;?המשנ רעד ןופ טייקכעלברעטשמוא יד, ,"ןָאדעּפ, ,ןטוּפ

 ןוא עטנרעלעג עטסערג יד ןשיװצ רערערַאפ רעטנזיוט ןפַאשעג םיא ןבָאה

 ,טנַאק לאונמע רעטמירַאב רעד ךעלנעזרעּפ םיא טסירגַאב ןבָאה'ס .רעביירש

 ריא ןיא עיצולָאװער רעשיזיוצנַארּפ רעד ןופ רעריפ עסיורג יד ןופ רענייא

 קרעוו ענייז, :ןענָאסלעדנעמ ןגעוו ןבירשעג טָאה ,ָאבארימ ,דָאירעּפ ןטשרע

 ."שטנעמ ןכעלטנרָא ,ןקידנעקנעד ןדעי ןופ ךַאד ןרעטנוא ןעניפעג ךיז ןפרַאד

 -ַאנָא ןַא טימ זיר ַא זיא סָאד זַא ,טגָאזעג טנַאק טָאה ןומיימ המלש ןגעוו

 ןעגנורדעגניירַא ןוא ןעמונעגפיוא ןטספיטמַא טָאה רעכלעוו ,קנַאדעג ןשיטיל

 רעסיוא) ןלַאטנעדעצסנַארט; ןטמירַאב םעד ןיא הטיש רעשיפָאזָאליפ ןייז ןיא

 ."םזיציטירק (שינעטנעקרעד ןוא ןייזטסוװַאב ןכעלשטנעמ ןופ ןצענערג יד

 טָאה ?עיפָאזָאליפ רעלַאטנעדעצסנַארט ןופ ווורּפ ַא; ךוב סנומיימ המלש

 -ירָא קיטייצכיילג ןוא ןטנַאק ןופ רענעק ןטסעב םעד סלַא םור ַא ןפַאשעג םיא

 טָאה (עיפַארגָאיבָאטױא) "עטכישעג-סנבעל; קרעוװ ןייז .רעקנעד ןלעניג

 ןבָאה רעליש ןוא עטעג .רוטַארעטיל רעד ןיא ןמיס ןפיט ַא טזָאלעגרעביא

 רעטמיראב רעד ןעוועג זיא ייז ןופ רוד-ןב ַא .רבחמ םעד טסירגַאב סייה
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 רעקיטירק רעפיט םעלַא רַאפ רעבָא רָאטַאמרָאפער ,רעקנעד רעשידיי-שטייד
 םיא ןגעוו .(דוד-ןב רזעילא) דיווָאדנעב (עיגילער עשידיי) םזיאַאזָאמ ןופ
 ."טינש ןשיסַאלק ןופ םכח רעד. :טגָאזעג ענייה ךירנייה טָאה

 .ערעדנַא ליפ ףיוא ןזייוונָא ךיוא ןָאק'מ

 לא לא
* 

 ןוא רעקנעד ןופ ןעמענ טימ ןייא ךיז טביירש טרעדנוהרָאי עט-19 סָאד

 -מירַאב) ענרעב קיוודול ,ענייה קירנייה יו ,םַאטשּפָא ןשידיי ןופ רעלטסניק

 רעשיאעּפָארײא ,רעשיריל רעטסערג רעד זיא רעטשרע רעד ;(רעטכיד עט

 -ּפָא ןשידיי ןופ) הפוקת רעד ןופ ןּפָאזָאליפ עסיורג יד וצ .טייצ ןייז ןופ טעָאּפ

 ,לעמיס שזרָאשז ,רעבעוװ סקַאמ ,סעה השמ ,סקרַאמ לרַאק : ןרעהעג (םַאטש

 ,רעלעט סקַאמ

 ןט-19 ןיא םַאשּפָא ןשידיי ןופ ןרָאטיזָאּפמָאק עטמירַאב-טלעוו יד וצ

 ןופ לקינייא ןא) ידלָאטרעב-ןָאסלעדנעמ סקילעפ -- ןרעהעג טרעדנוהרָאי

 רעד ןופ רעפעש ןוא רָאטיזָאּפמָאק רעשיזיוצנַארפ רעד ;(ןָאסלעדנעמ השמ

 -מָאק רעשיזיוצנַארפ רעד  ךַאבנעּפָא קַאשז ,עקטערעּפָא רעזירַאּפ רעשיסַאלק

 ןפַארגָאיב ליפ .יוועלאה קַאשז ,"ןידיא יד: ערעּפָא רעד ןופ רעפעש .,רָאטיזָאּפ

 ןוז ןוא רעטָאפ עטמירַאב-טלעװ יד ןופ םַאטשּפָא ןשידיי םעד ףיוא ןָא ןזייוו

 ,סואַארטש ןַאהָאי --

 רעד ןיא קנַאדעג ןשידיי ןופ ליײטנָא רעד רעבָא טגָאלש ןדרָאקער עלַא

 ףיוא ןלעטשוצּפָא ךיז ךעלגעממוא .טרעדנוהרָאי ןט-20 ןופ רוטלוק-טלעוו

 ןיא ןבָאה סָאװ ,םַאטשּפָא ןשידיי ןופ רעקנעד ,רעלטסניק ,עטנרעלעג עלַא

 -ָאל ,טפָאשנסיװ רעד וצ גָארטיײב ןסיורג רעייז ןבעגעג טרעדנוהרָאי ןט0

 -ערט זײרּפ-לעבָאנ יד םעלַא רַאפ ,עטסטמירַאב יד ןענָאמרעד רעבירעד רימ

 .רעג

 רעד זיא ,ךילרע לָאּפ ,םַאטשּפָא ןשידיי ןופ ,רעטנרעלעג רעשישטייד רעד

 -ַאב רע .(סיליפיס ןגעק טַארַאּפערּפ --- 1910) ןאסראוולָאס ןופ רעדניפרעד

 -גיקצנַאל לרַאק ."ץנעלעסקע; לטיט ןוא זירּפ-לעבָאנ םעד לָאמ ייווצ טמוק

 "כיוו רַאפ זירּפ-לעבָאנ םעד טמוקַאב רעטנרעלעג רעשישטייד-שידיי ,רעד

 -שידיי ,רעבאה ץירפ .עיגָאלָאירעטקַאב ןופ טיבעג ןפיוא ןעגנוקעדטנַא עקיט

 -עמ רעשינכעט רעד רַאפ זירּפ-לעבָאנ םעד טמוקאב ,רעקימעכ רעשישטייד
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 -רענע-םָאטַא רעד ןופ רעדניפרעד יד וצ .(1918) זעטניס קאינָאמַא ןופ דָאט

 ןעסלינ -- םַאטשּפָא ןשידיי ןופ רעקיזיפ עטמירַאב-טלעװ יד ןרעהעג ,עיג
 .ימרעפ ,רעמײהנעּפָא ,רָאב

 "וצ ,ןעמוקַאב טָאה ,רָאסעּפָארּפ-ןיצידעמ רעשיטירב ,ןייכ טסנרע ריס

 ןופ גנוקעדטנַא רעד רַאפ זירּפ-לעבָאנ םעד ,1945 ןיא ,ןעגנימעלפ טימ ןעמַאז

 ןשירַאצ ןופ ןרָאװעג ןבירטרַאפ ןדיי סלַא ןענייז ןרעטלע ענייז .ןיליצינעּפ

 רעד ןוא רעטנרעלעג רעשילגנע-שידיי רעד ,סבערק סנַאה ריס .דנַאלסור

 גנוקעדטנַא רעד רַאפ זירּפ-לעבָאנ םעד ,1958 ןיא ןעמוקַאב ,ןַאמּפיל ץירפ דיי

 "עק יד ןיא ךיז ןריצודָארּפ עכלעוו ,(ןלייט עשינַאגרָא) ןעמיזנעָאק יד ןופ

 ,ןשטנעמ ןוא תויח ןופ ךעלרעמ

 -נָא ןעמַאזקריוװ ןטשרע םעד -- ןיצעמָאטּפערטס ןופ רעדניפרעד רעד

 -גרעלעג רעשידיײ-רענַאקירעמַא רעד זיא -- זָאלוקרעבוט ןגעק קיטָאיב-יט

 -עמַא-שידיי רעד .(1952) רעגערט זירּפ-לעבָאנ ,ןַאמסקַאװ םהרבא-ןמלז רעט

 ,1964 ןיא זירּפ-לעבָאנ םעד טמוקַאב קָאלב דארנָאק רעטנרעלעג רענַאקיר

 .ןרעיוזסטעפ ןוא לָארעטסעלָאכ ןופ םזינַאכעמ ןופ גנוקעדטנַא רעד רַאפ

 "עמ ןופ רעגערט זירּפ-לעבָאנ עלַא ןופ טנעצָארּפ 25 זַא ,טנַאסרעטניא

 זײרּפ-לעבָאנ 257 ףיוא ,םַאטשּפָא ןשידיי ןופ ןענייז ,1969 זיב 1933 ןופ ,ןיציד

 ,ןדיי 34 ןענייז ,טרעדנוהרָאי ןט-20 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןופ רעגערט

 כא
 יא

 -לעבָאנ ןקיכַאפייווצ םעד ןבעגוצ עדַאיעלּפ רעדיטָא וצ טעװ ןעמ ביוא

 םעד :ןייטשנייא טרעבלַא ,ןטייצ עלַא ןופ ןטנרעלעג ןטסערג ןוא רעגערט זירּפ

 ; דיורפ דנומגיז (זילַאנַאָאכיסּפ ןופ טיבעג ןפיוא) ןטנרעלעג ןטמירַאב-טלעוו

 לימע ,גייווצ ןַאפעטס יװ ,םוריטלעוו ןוא םַאטשּפָא ןשידיי ןופ רעביירש יד

 ,לעפרעוו ץנַארפ ,דָארב סקַאמ ,ַאקפַאק ץנַארפ ,רעגנַאװטכיופ ןָאיל ,גיוודול

 יד ,ןייטשניבור ,גרעבלעטיפ :רעקיזומ עטמירַאב-טלעװ יד ; רעלָאט טסנרע

 -ַאב-טלעוו יד ; רעלזיירק ץירפ ,ןרעטש קיזייא ,ןיכונעמ הדוהי ,סכיירטסיוא

 רימ ןענעק -- ערעדנַא ליפ ןוא ,לַאגַאש ,ינַאילידָאמ : רעלָאמ-טסנוק עטמיר

 -שטנעמלַא רעד וצ קלָאפ ןשידיי ןופ גָארטיײב ןקיטסייג םעד טימ ןייז ץלָאטש

 | ,רוטלוק רעכעל

 ,ןפוא םושב טשינ טסייה { ןסיררַאפ ןייז טשינ טסייה ץלָאטש ןייז רעבָא
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 טשינ טיידַאב ץלָאטש ןייז ,רעקלעפ ערעדנַא ףיוא טָאּפש ןוא לוטיב טימ ןקוק

 ןוא םזיסָאר וצ ןריפ ןָאק סָאװ ,סקעלּפמָאק ןשיטסיניוװָאש ַא ןיא ןלַאפניײרַא

 ,ןכערבַאפ

 טימ -- קלָאפ ענעגייא סָאד ןביל ,קלָאפ םענעגייא םעד טימ ץלָאטש ןַיז

 .רעקלעפ עלַא ןטכַא ןוא ןצעש טײדַאב ,תולעמ ןוא ןרעלעפ ענייז עלַא

 טָאה ייו .טרעוו סנטייווצ םעד ןוא טרעוו םענעגייא םעד ןייטשרַאפ טסייה סָאד
 "אכ ,טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ רענָאיצולָאװער רענַאבוק רעסיורג רעד טגָאזעג

 לייוו רַאפרעד ,טכער עלעיצעּפס ןייק טשינ טָאה שטנעמ ןייק, : יטראמ עז

 םעד ןיא ןוא שטנעמ ןָא םיא ףור .קלָאפ רעדנַא רעדָא םעד וצ טרעהעג רע

 .יןטכער ענייז עלַא סיוא וטסקירד

 -עלשטנעמילַא רעד וצ גָארטיײב ןשידיי ןגעוו טדערעג בָאה ךיא ביוא

 .ערעדנַא ןופ רעכעה ןעייטש רימ לייוו ,םעד בילוצ טשינ זיא ,רוטלוק רעכ

 ןוא עטוג ןייק ָאטשינ זיא ס לייוו ,ךעלדעש ןוא שלַאפ ןעוועג טלָאװ סָאד

 ,?ץקיטרעוװרעדנימ, ,"עטשרעטנוא; ןוא "עטשרעביוא;, ןייק ,רעקלעפ עטכעלש

 ןדעי ןיא ןשטנעמ עטכעלש ןוא עטוג ָאד ןענייז'ס ,"עקיטרעוולופ , ןוא

 .קלָאפ

 ,רוטלוק רעכעלשטנעמלַא רעד וצ גָארטיײב ןשידיי ןגעוו טדערעג בָאה ךיא

 רעזדנוא ןגָארטעגנײרַא רימ ןבָאה רעקלעפ עלַא יו טקנוּפ זַא ,ןזייוו וצ ידכ

 עכיילג ןייז וצ טכער עלופ רימ ןבָאה רעבירעד ןוא .דנַאטשַאב ריא ןיא קלח

 ןוא ןעניוו רימ ווו ,םוטעמוא ןטכער עלַא ןופ ןסינעג ןוא עכיילג ןשיווצ

 ,ןפַאש

 לא א
** 
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 ןעמדיוו ןליוּפ ןופ רעקימַאטשּפָא סלַא ךיז טליוװ טייהנגעלעג רעד ייב
 ןבילברַאפ ךָאד ןענייז טרָאד .לעיצעּפס דנַאל ןקיזָאד םעד רעטרעוו רָאַּפ ַא
 -יצַאנ יד עכלעוו ,ערעייט ןוא עטנעָאנ ןָאילימ יירד ןופ םירבק עטנַאקַאבמוא
 ןבָאה ןצרַאה ןיא קיטייוו ַא טימ .טעליוקעגסיוא םַאזיורג טָאה עיטסעב עש
 ןבעל ץנַאג ַא ןבָאה סָאװ ,ןדיי רעטנזיוט דנַאל סָאד ןזָאלרַאפ גנַאל טשינ ךָאד
 -ירעד עשזרימָאל ,ןייזליווו ןוא טפנוקוצ רעכעלקילג ןייז רַאפ ןבעגעגקעװַא
 ליײטנָא םעד ,רוטלוק רעשילױוּפ רעד ןיא לייטנָא ןשידיי םעד ןענָאמרעד רעב
 יד,) טעברַא "רעכעלטפַאשנסיוו; ַא ןיא ךיז טָאה'ס יװ ,"עקיצערק יד, ןופ

 -ַאיצָאס , רעשילױּפ ַא טקורדעגסיוא ("ןדימַאריּפ יד רעטנוא עיצולָאװער

 ..?טסינומָאק ַא --- 1: ךיא גָאז סָאװ ;;"טסיל

 ןדיי ןבָאה טסנוק ןוא טפַאשנסיװ רעשילוּפ רעד ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא

 ץשיליוּפ יד ףיוא עטכישעג ןופ ןטנעדוטס .גָארטיײב ןקידנטײדַאב ַא ןבעגעג

 -סיה ןקידהמחלמראפ ןסיורג ןופ קרעװ יד ןופ טנייה זיב ןענרעל ןלוש"ךיוה

 ךרוד טעדרָאמרעד ,ןַאמסלעדנַאה ילעצרַאמ -- םַאטשּפָא ןשידיי ןופ רעקירָאט

 -ענעג ןגיוצרעד טָאה רע .דיי סלַא ,רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ַא ןיא סיצַאנ יד

 -קער ךיוא ןוא ןאקעד ןעוועג ןרָאי עגנַאל ,רעקירָאטסיה עשילױּפ ןופ סעיצַאר

 -רעּפ עקידנריפ יד ןופ רענייא ןעוועג ,טעטיסרעווינוא רעװעשרַאװ ןופ רָאט

 .טֿפַאשנסיװ רעשילוּפ רעד ןופ ןטייקכעלנעז

 ןקידהמחלמרַאפ ןיא רעקירָאטסיה רעשילױוּפ רעטסערג רעטייווצ רעד

 ,יזַאנעקשא ןועמש --- םַאטשּפָא ןשידיי ןופ רעטנרעלעג רעד ןעוועג זיא ןלױּפ

 רעד , ,"יקסנישַאקול, ,ןלױּפ ןוא ןָאעלָאּפַאנ , קרעוװ ןטמירַאב ןופ רבחב רעד

 ןעוועג רע זיא 1920722 ןרָאי יד ןיא .ערעדנַא ןוא *ךַאמּפָא רעשיסיירּפ-שילױוּפ

 .עגילירעקלעפ רעד ןיא ןלױּפ ןופ רעייטשרָאֿפ

 טצעזרעביא טנגוי רעד ןיא ךָאנ טָאה סָאװ ,ראהסוארק רעדנַאסקעלַא

 ןופ ןרָאי רעקיסיירד יד זיב ןט-19 ףוס ,רעטמירַאב רעד ןעוועג זיא ,ןענייה

 ןיּפער ףַארג, יוװ ,קרעוװ ענייז .טעָאּפ ןוא רעקירָאטסיה ,טרעדנוהרָאי ןט0

 -ַארעטיל ןוא עכעלטכישעג ךעלטעלב; ,"םוטרחוס עשילױּפ סָאד; ,"ןלױּפ ןיא

 רעשיליוּפ רעד רַאפ גָארטיײב רעקיטכיוו ַא ןענייז קרעוו-רעדיל ענייז ; "עשיר

 .עיזעָאּפ ןוא עיפַארגָאטסיה

 "יױּפ ןטסערג םעד ןָא עיזעָאּפ עשילױּפ יד ןעוועג טלָאװ םערָא יװ ןוא

 טלָאװ יוװ ןוא ! םיוווט ןַאילוי ,דיי םעד ,טרעדנוהרָאי ןט-20 ןופ טעָאּפ ןשיל

 ;םַאטשּפָא ןשידיי ןופ רעביירש עכלעזַא ןָא רוטַארעטיל עשילוּפ יד ןעזעגסיוא

 ףלָאדַא ,יקסווָאקירטס ,ןורטסאי ,קישזַאװ ,ןילטיוו ,יקסמינָאלס ,ןאימשעל יו
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 רעד ןיא !ערעדנַא קידנענעכערסיוא טשינ -- ,רעטעטשדנַארב ,יקצינדור

 יו ןעמענ עכלעזַא .קיבײא ףיוא ןיירַא ןענייז קיטירק-רוטַארעטיל רעשיליופ

 -עה ןיא רעדיל ןבירשעג טנגוי רעד ןיא ךָאנ טָאה רעכלעוו ,ָאקשטַאלק ןאילוי

 עלַא -- רעניילק שוילוי ,ןיװטרָא ּפַאטסָא ,ןַאמדלעפ םלעהליוו יו ;שיאערב

 ! םַאטשּפָא ןשידיי ןופ

 -מוא-רעלטסניק | ןופ ןעמענ -עכלעזַא -- יירעלָאמ רעשיליוּפ רעד ןיא

 -עלע ,אנוק קירנעה ,בילטָאג יצירואמ יו ,םַאטשּפָא ןשידיי ןופ ,עכעלברעטש

 -ָאטנָא ,יקסװעשטַאכָאס ,קיטשמַארק ןַאמָאר ,ךלימרעטומ אלעמ ,קאז שויג

 .ערעדנַא ןוא יקסלָאק

 -ּפָא ןשידיי ןופ רעקיזומ עשיליופ עכעלברעטשמוא לָאצ יד זיא סיורג

 ,יקסוָאדנַאװעל ,יקסוואינעיוו יו ןעמענ עכלעזַא ןענָאמרעד וצ גונעג .םַאש

 ,ןייטשניבור ,ןַאמרעבוה ,גרעבלעטיפ

 ןּוא ןרעסישזער עשילױּפ עסיורג עקידהמחלמראפ יד ןענייז טמירַאב

 ..א .א (גָאטרעִייפ) שטינז ,יקסווַאלסינַאטס ,ןַאמפיש דלָאנרַא -- יו ,ןרָאיטקַא

 -- יװ ,םַאטשּפָא ןשידיי ןופ רעקיטַאמעטַאמ עשיליוּפ עטמירַאב ןוא

 ,זואהנייטש ָאגוה ,ואדנאל דנומדע ,סנאיאפ זעימישזַאק ,ןייששנעטכיל ןָאעל

 -לעכימ טרעבלַא -- יו ,םַאטשּפָא ןשידיי ןופ רעקיזיפ עשילױּפ ןוא --

 דנומגיז יו ,רעקימעכ ןוא ; ןָאסנַאטַאנ ווַאלסידַאלװ ,ןָאסרעב רוטרַא ,,ןָאס

 "עס ,ןַאבלַאה רָאסעּפָארּפ --- יו -- ,רעקינַאטָאב ןוא ; סנאיאפ ןוא לעקנערפ

 ןסיורג ןופ טרעהעג טשינ טָאה רעוו ןוא .רעגרובסַארטש ,םואבסונ ,רָאטַאנ

 רָאסעפָארּפ ,עיגָאלַאטַאּפ ןוא עימָאטַאנַא ןופ טיבעג ןפיוא ןטנרעלעג ןשילױּפ

 | ?ו דלעפשריה

 עב --- יו ,םַאטשּפָא ןשידיי ןופ ןטַאקָאװדַא עשיליוּפ עטמירַאב ןוא --

 -סור ןשירַאצ ןיא ךָאנ עטריטסערַא עשיטילָאּפ ןופ רעקידיײטרַאפ) ןָאסנער

 ,שטַארוד ,רעװַאניװ ;(סעצָארּפ-רעגייטש ןופ) ואדנאל ןוא םיובנעוועל ;(דנַאל

 .סקַאל ,ןיקמעל

 יד ןבָאה "סָעּפעי זַא ,ןלעטשוצטסעפ גונעג ןיוש זיא סע זַא ,ביולג ךיא

 ןייק סָאװ ,רוטלוק ןוא טפַאשנסיװ רעשילוּפ רעד ןיא ןגָארטעגנײרַא ןדיי

 ןיז-ילכ ?עקיצערקא ןוא ןטעקסַאק ןייק טימ ןלעוװ "ןקַאילַאּפ עתמא , םוש
 ."טייקנייר רעשירַאק ןופ ןעמָאנ ןיא ןסײרסױרַא ןענָאק טשינ לָאמנייק

 --- ןָאילימ 6 ןופ סולפּפָא-טולב ַא ןבעג טפרַאדעג רימ ןבָאה רשפא ןוא

 ןטמירַאב ןייז ןיא גנונעכייצַאב סמיוווט טיול) --- "ןרעדָא יד ןופ טולב סָאד;

 -ױטַאק רעטסשינַאמוה ןוא רעטסערג רעד זַא ,("ןדיי עשילױוּפ רימ,/ לקיטרַא
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 סָאװ ,הליפת עלעיצעּפס ַא ןפַאש לָאז ,רעטס-23 רעד ןַאשז ,טסּפױּפ רעשיל
 האנש יד ,רקש םעד לחומ זדנוא ייז טָאג, : רעטרעוו יד טימ ןָא ךיז טביוה
 ?"ןדיי ףיוא ןפרָאװעג ןבָאה רימ עכלעוו ,תוללק ןוא

 לא א
* 

 רעזדנוא ןבעגעג רימ ןבָאה תופוקת עלַא ןיא זַא ,טזײװַאב ץלַא סָאד
 יד ןופ עטכישעג ןוא רוטלוק רעד וצ רעייטשייב ןשיטָאירטַאּפ ןוא ןקיטסיײיג
 ,ןפַאשעג ןוא טבעלעג ןבָאה רימ עכלעוו ןשיווצ ,רעקלעפ

 -טושּפ בילוצ רָאנ ,ןרעװ טנָאמרעד סָאד ףרַאד קנַאד בילוצ טשינ ןוא
 .טייק

 עלַא טימ רעגריב ןייז ןפרַאד רימ זַא ,ןענַאטשרַאפ טושּפ ןבָאה רימ
 - טביילג ןבָאה רַאפרעד ןוא עלַא יו ןרעייטשייב ,עלַא יו ןטכילפ ןגָארט ,ךיילג
 .עלַא טימ טכער

15 





 םוט ר ע ט לא

 וטסלָאז ,ןוט טשינ ריד לָאז ןעמ טנייפ טסָאה סָאװ,

 עשידיי טצנַאג יד זיא סָאדר טָא -- ןוט טשינ םעגעי

 ."םישוריפ רַָאנ ןענייז טסירעביא סטלא ,הרות

 (ןקזח ללה)

 -רַאפ טשינ ריש טָאה יאמש ןופ טייקננערטש = יד;

 ןופ טייקיטומטוג יד רעבַא ,טלעװ רעד ןופ זנוא ןבכירט

 'ןבעל םוצ טכארכענקירוצ זדנוא טָאה ללח

 (רומלת ןופ)

 וד דער :ן'השמ וצ טגָאזעג טָאה קלָאפ סָאד ןוא;

 ןדער טשינ לָאז ןוא ,ןרעה ןלעוו רימ ןוא ,זנוא טימ

 .ףעמוקמוא טשינ ןליוו רימ לייוו ,טָאג זנוא וצ

 (.19 .5 ,20 לטיּפַאק ,ךל"דל ישרפ)

 הצס 02692/ חוסזוזעזו 16 82/012ח/ !

 (! ךיד ןסירנַאב טױט םוצ ןעייג סָאװ יד ,רסיק)

 םוטרעטלַא ןיא ןרָאטַאידַאלג-ןפַאלקש יד ןבַאה ױזַא

 -עגנַא ןבַאה ייז רעדייא ,רפיק ןשימיור םעד טסירגַאב

 טקידנערַאפ ךיז טָאה סָאװ ,ךיז ןשיווצ ףמַאק םעד ןביוה

 .ןטניזַאב ןופ טױט ןטימ

 ,רעשרעה עלַא ןפַאלקש ירד תורוד טייז "ןסירנַאב, ױזַא

 .םוקמוא ףיוא ייז ןקיש סָאװ

 אוחו! חטזוהחו 2 חס 2/ו6חטזװ ןכט10-

 טשינ רימ זיא שטנעמ ןטימ ןוט וצ טָאה סָאװ ,ץלַא)
 (דמערפ

 -נערעט רטביירש ןשימױר-טלַא ןופ עידעמָאק רעד ןופ)
 ,(סויצ

 (טַארקָאפ  "טשינרַאנ םייוו ךיא זַא ,,םייוו ךיא,

 :םעד וצ רַאטנעמַאק א ןוא

 ןיױש טסייו טשינרָאנ טסייו רע זַא ,טסייווס רעוא
 "ךס א רטייז
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 שלאטועעג עראדנעגעל יד - השח

 עטכיושעג-רוא רעשידיי דעד ןיא

 ןוא ,הרות רעד ןיא טקיביײארַאפ זיא סָאװ ,טלַאטשעג עטסקרַאטש יד

 םוש ןייק .השמ זיא ,ןַארָאק ןיא ןוא לביב רעכעלטסירק רעד ןיא ריא ךרוד

 שיאָארעה ױזַא טשינ זיא ,רעריפ-סקלָאפ רעשיטע רעדָא רעלַאנָאיצַאנ ,איבנ

 .רע יוװ ,ןבירשַאב ןוא טצינשעג

 רעקידנענערב ַא יו ןזיוװַאב םיא ךיז טָאה סָאװ ,טָאג רַאפ רע טייטש טָא

 זיא טָא ןוא ."קלָאפ ןיימ ןופ ןדייל יד: ןגעוו רעטרעוו ענייז טרעה ןוא ןרָאד

 ןופ דנַאל םעד ,םירצמ ןופ סױרַא סע טריפ ןוא קלָאפ ןופ ץיּפש ןיא רע

 תוחול ייווצ יד טימ יניס גרַאב ןופ ּפָארַא רע טייג ןיוש ןוא .גנופַאלקשרַאפ
 טָאג ןשיטסיאעטָאנָאמ ןופ ןטָאבעג יד קלָאפ םוצ טגנערב ןוא טנַאה רעד ןיא

 : לַארָאמ רעיינ רעד ןופ ןוא

 .גנופַאלקשרַאפ ןופ טריפעגסיורַא ךיד בָאה סָאװ ,טָאג ןייד ןיב ךיא;

 ןיימ טשינ ץונַאב ..רימ רעסיוא רעטעג ערעדנַא ןייק ןבָאה טשינ טסעוו

 ןייד ןגעק רקש ןייק טשינ גָאז ...טשינ עבנג ...טשינ עגרה ...טסיזמוא ןעמָאנ

 ..."ןטנעָאנ

 "טסירק רעד ןופ לײט-דנַאטשַאב סלַא ,ך"נת ןופ רעטרעוו עקיזָאד יד

 טרעוו ןָאזרעּפ ןייז .ןטסירק ןענָאילימ רַאפ קיליײה ךיוא ןענייז ,לביב רעכעל

 ןיא ,רעקלעפ עשיבַארַא יד ןופ רפס ןטסקילײה םעד ןיא טרעדנוװַאב ךיוא

 .ןַארָאק
 יד רַאפ איבנ רעכעלברעטשמוא רעד ןרָאװעג השמ זיא םורַא ױזַא

 רעד ןיא סעיגילער עטסוװַאב ןטסנײממַא ןוא עטסערג יירד יד ןופ עקיביולג

 ,ןרָאטּפלוקס ןוא רעלָאמ-טסנוק ,ןרָאטיזָאּפמָאק ,ןטעָאּפ ,רעביירש ךיוא .טלעוו
 רעדיל ןיא טקיביײארַאפ םיא ןבָאה ,טלַאטשעג רעקרַאטש ןייז ןופ ןסירעגטימ

 .ןעוטַאטס ןוא רעדליב ןיא ,קרעוו ןוא

 -רענַא ןיוש זיא סָאװ ,טקנוּפדנַאטש ןכעלטּפַאשנסיװ ןופ קידנעײגסױרַא

 -ידיי יד זיא ,רעשרָאפ-עטכישעג ןוא -עיגילער ,רעקירָאטסיה עלַא ןופ טנעק
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 ,םירבחמ ליפ ןופ רָאנ (ןהשמ) שטנעמ ןייא ןופ גנופַאש ןייק טשינ לביב עש

 -ך"נת עסיוועג טיול .(רָאי 600 ייב) ןרָאי רעטרעדנוה ןופ ךשמב סָאד ןוא

 טנַאקַאב טשינ ךָאנ טלַאטשעג רעטקידנערַאפ ריא ןיא הרות יד זיא ,רעשרָאפ

 ןוא לאקזחי ,הימרי ,היעשי ,סומע יו ,םיאיבנ עקידרעטעּפש יד וליפַא ןעוועג

 ןופ טייצ רעד ןיא קיטליגדנע ןרָאװעג ןבירשרַאפ יז זיא עקינייא טול .דנַא

 .שדקמה-תיב ןטייווצ

 ריא זַא ,"טַאטקַארט-ןשיטילָאּפ-שיגָאלָאעט, ןייז ןיא ןָא טזייוו ַאזָאניּפש

 טרעדנוהרָאי ןטי-5 ןיא ,ארזע ןעוועג זיא רָאטקַאדער-טּפיױה רעקיטליגדנע

 ,"רפוסה ארזע , ךיוא םיא ןעמ טפור רַאפרעד .גנונעכער-טייצ רעיינ רעד רַאפ

 הפוקת רעד ןיא ןשינעעשעג יד ןופ זַא ,ןעמוקעגסיוא טלָאװ ,םעד טיול

 ןט-13 ןיא (עדנעגעל רעשילביב רעד טיול) סיוא ןלַאפ עכלעוו ,ןהשמ ןופ

 רָאי 3200 טימ טסייה סָאד) גנונעכער-טייצ רעיינ רעד רַאפ טרעדנוהרָאי

 ,רָאי 800 ןופ דָאירעּפ ַא טגיל ,ייז ןביירשרַאפ וצ זיב (קירוצ

 זַא --- רעשרָאפ עלַא קימיטשנייא ןענייז ָאד ןוא -- רעכיז זיא רעבירעד

 ןרעביא געוו-רעדנַאװ רעייז ,תישארב ןופ (1 םירבע יד ןגעוו גנובײרשַאב יד

 טקיניײארַאפ וויטקעלָאק ןלַאנָאיצַאנ ַא ןיא ךיז ןסיגפיונוצ רעייז ,יניס רבדמ

 ,ןזײװַאב ןוא ןטקַאפ ףיוא טשינ ךיז טציטש ,טָאג ןייא ןיא ןביולג םעד ךרוד

 .רעדנווו ןוא סעדנעגעל טימ ןסקַאװַאב רעטייוו סָאװ ,ןורכז-סקלָאפ ןפיוא רָאנ

 ,ך"נת ןופ םירבחמ תורוד יד ןרעדנוװַאב וצ רעמ ךָאנ זיא רַאפרעד

 טסנוק ןוא טנַאלַאט ןשירַארעטיל ליפ ױזַא טימ טמערופעגסיוא ןבָאה עכלעוו

 ךיוא רָאנ ,עטרינישזַאמיא ןוא עכעלקריוו ,ןשינעעשעג עטייוו רָאנ טשינ

 רעשידיי רעד ןופ עזַאב יד ,טלַאטשעג-טּפיױוה יד םעלָא רַאפ ןוא ןטלַאטשעג

 ."וניבר השמ; --- הנומא

 זיא יצ :עגַארפ רעטסקיטכיוו רעד ףיוא ןרעפטנע ןריבורּפ רימָאל זיא

 ןפַאשעג רוגיפ ערַאדנעגעל ַא רעדָא טלַאטשעג עשירָאטסיה ַא עקַאט סָאד

 ? עיזַאטנַאפ-סקלָאפ רעד ךרוד

 .רעקירָאטסיה עשידיי עטסערג ערעזדנוא טרָאװ סָאד ןבעגרעביא רימָאל

 4000 רָאי ַא טימ :"ןעדוי רעד עטכישעג; ןייז ןיא טביירש ץערג ךירנייה

 ַא ןופ טייצ רעד ןיא -- (עיצידַארט) הרוסמ רעזדנוא טלייצרעד -- קירוצ

 70 ַָא ןופ ןטימעס החּפשמ ַא ,ןרעטלע-רוא ערעזדנוא ןענייז ,רעגנוה ןסיורג

 דנַאל ןופ ןעמוקעגנָא ,ץיּפש ןיא בקעי ןדייז-רעטלע-רוא רעזדנוא טימ ,ןַאמ

 -עגטימ טָאה יז ..ןשוג טנגעג רעד ןיא ךיז טצעזַאב ןוא םירצמ ןייק ןענכ

 עניילק יד ."טלוק ןרעדנוזַאב ץנַאג ַא ןוא סעיצידַארט ענעגייא עריא טכַארב
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 טעדליבעגסיוא ךיז ןבָאה ןיז ףלעווצ סבקעי ןופ ,ןסקַאװעצ לענש ךיז זיא הדע

 עקיטלָאמעד יד .ךַארּפש ןוא עיגילער רעד ךרוד ענעדנובעגפיונוצ ,םיטבש 2

 ַא ,(ןסָאסקיה) ןסקיה יד ןעוועג ןענייז (ןטּפיגע) םירצמ דנַאל ןופ רעשרעה

 ןבָאה עכלעוו ,(ןטימעס --- רעקירָאטסיה עסיוועג טיול) רעכוטסַאּפ ןופ טבש

 -הערּפ עטלַארוא יד ןעוו ,רעבָא .רעיירבעה יד וצ ןגיוצַאב ךעלטניירפ ךיז

 יעגנָא ךיז ןבָאה ,ןסקיה יד טגיזַאב טָאה ןטּפיגע ןטשרעביוא ןופ עיטסַאניד

 ערעזדנוא ןופ טניירפא יד -- םירבע יד ןגעק ןעגנוגלָאפרַאפ יד ןביוה

 ."םיאנוש

 יז ןוא ."לאוג ַא טציא טכוז לארשי קלָאפ עדנעדייל עדנעקנעב סָאד;

 ,השמ ןיא םיא ןענופעג

 יד טרָאד ןופ ןרעדנַאװ ,םירצמ ןייק ןעמוקנָא ןכָאנ רָאי טרעדנוהריפ

 ץיּפש ןיא; .ןענכ דנַאל ןיא ןעמוקוצקירוצ קעווצ םעד טימ סיױרַא לארשי-ינב

 ןייק זיא םיא וצ סָאװ ,איבנ רעכעלטעג רעד טייטש גנורעדנַאו רעד ןופ

 לארשי ןופ לאוג רעד ,דלעה-סקלָאפ ןוא דלעה-טלעוו רעד ,ָאטשינ ןכיילג

 "רעד הרוסמ-סקלָאפ יד .םרמע ןב השמ --- טייהשטנעמ רעד ןופ רערעל ןוא

 םענייא ןופ ץַאלַאּפ ןיא ןעמוקעגנָא זייוודניק סנ ַא ךרוד זיא רע זַא טלייצ

 ןוא ןטפַאשנסיװ עלַא טנרעלעגסיוא ךיז טרָאד ,(ןענָאַארַאפ) ס'הערּפ יד ןופ

 ןייז ןגעו ךיז טסיוװרעד רע ןעוו ..גנואיצרעד עכעלגינעק ַא ןעמוקַאב

 ענייז ןופ עגַאל-ןפַאלקש רעד טימ ךיז טנעקַאב ןוא םַאטשּפָא ןשיאערבעה

 ןופ ךָאי םעד ןכערבעצ ייז טפלעה ,ןשוג ןייק ייז וצ רע טפיולטנַא ,רעדירב

 טריפ רָאי 402 .קלָאפ קידנעטשטסבלעז סלַא ךיז ןעיײרפַאב ןוא טפַאשטכענק

 -טסבלעז ַא וצ וצ ייז טיירג רע ווו ,יניס רבדמ םעד ךרוד רעדירב ענייז רע

 ?,ןבעל לַאנָאיצַאנ קידנעטש

 ךיז טציטש רע זַא ,לָאמ ליפ רעטנוא טכיירטש ץערג סָאװ ,םעד ץָארט

 יד ייס ןשינעעשעג יד ייס םיא רַאפ ןענייז (עיצידַארט) הרוסמ רעד ףיוא

 .ןטקַאפ עטלעטשעגטסעפ ,השמ ןופ ןָאזרעּפ

 ךעלטפַאשנסיװ רעמ ןוא רעשיטילַאנַא ליפ רעבָא ,גנולעטש עכעלנע ןַא

 עשיטּפיגע יד ףיוא ךיז טפורַאפ רע .ווָאנבוד ןועמש טמענרַאפ טעדנירגַאב

 ףיוא ,גנונעכער-טייצ רעיינ רעד רַאפ טרעדנוהרָאי ןט-14 ןופ רעלעמקנעד

 -עג סָאװ ,"ןטַאיזַאק ןגעוו ןטפירשפיוא טיהעגפיוא ךיז ןבָאה סע עכלעוו

 רעבָא .ןטּפיגע ןייק ןעמוקעגנָא ןענייז ,דנַאל רעייז ןיא רעגנוה ןופ עטגָאלּפ

 .קיטניזרָאפ רעייז זיא ווָאנבוד
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 לארשי טבש ןופ גנורעדנַאװרעביא רעד ןגעוו; זַא ,רעטנוא טכיירטש רע

 ןופ רעבָא ,טנָאמרעד טשינ טקעריד רעלעמקנעד יד ןיא טרעוו ןטּפיגע ןייק

 -גוה רעד טָאה לארשי-ינב , יד ךיוא זַא ,ןעז וצ זיא סעדנעגעל עשילביב יד

 ",ןטּפיגע ןייק סעּפעטס-םורד עשינענכ יד ןופ ןבירטעג רעג
 ןלעטשטסעפ ןיא ןווָאנבוד ייב שינעלקַאװ עניילק ַא ןעעז רימ ביוא

 ןופ טלַאטשעג יד רעבָא םיא רַאפ זיא ,םירצמ ןייק ןדיי יד ןופ םוקנָא םעד

 : טביירש רע .ערעכיז ןוא עלַאער טולָאסבַא ןַא השמ

 -כעלנעזרעּפ ןייז רעבָא ,עדנעגעל רעקילייה ַא ןופ דלעה רעד זיא השמ,

 רעשיטעָאּפ ןופ טקודָארּפ ןייק טשינ זיא יז .רַאדנעגעל טשינ זיא אפוג טייק

 ".ןעניימ ךס ַא יוװ ,עיזַאטנַאפ
 -עג עקַאט טָאה ,עדנעגעל יד סָאװ ,םעד טימ סע טעדנירגַאב ווָאנבוד

 רעלַאנָאיצַאנ ַא ןופ רעריפ ַא ,טייקכעלנעזרעּפ עקיזיר ַא ,ןהשמ ןופ טכַאמ

 רעפעש ַארעדנירג-עיגילער ןוא רעבעג-ץעזעג ַא ,גנוגעװַאב-סטייהיירפ

 טשינ רעבָא טָאה יז ,עיצַאנ רעד ןופ רדס ןקיטסייג ןוא ןלַאיצָאס ןצנַאג ַא ןופ

 -סָאטימ ַא? לייוו ? סָאװרַאפ ."טייקכעלנעזרעּפ , ןייז ןטכַארטסױא טנַאקעג

 -סקלָאפ םעניא ןצירקנייא ךיז קרַאטש ױזַא טנָאקעג טשינ טלָאװ ,דלעה

 ,"טייקיטכיזרָאפ םשל; סיוא טעז ,םעד רַאפ תורוש עכעלטע רעבָא ."ןורכז

 ,ןזיועגנָא קיטכיר רעייז ןיוש טָאה ןעמ, :גנוקרעמַאב ַאזַא וצ ווָאנבוד טיג

 ,(2 ?ןטכַארטסיױא טפרַאדַאב םיא ןעמ טלָאװ ,ןעוועג טשינ טלָאװ השמ ןעוו זַא

 רעריפ רערעטעּפש ליפ ַא .ךיילגרַאפ םעניילק ַא ןכַאמ ָאד ךיז טליוו'ס

 סוזעי ,עיגילער רעיינ ַא ןופ רעדנירג ןוא ,עמערָא ןוא עטפַאלקשרַאפ ןופ

 ,ערַאדנעגעל ַא רעשרָאפ עכעלטפַאשנסיװ טייהרעמ רעד רַאפ זיא (3 סוטסירק

 הפוקת רענעי ןופ טנעמוקָאד ןייא ןייק לייוו ,טייקכעלנעזרעּפ עטרינישזַאמיא

 סויווַאלפ ,טיצַאט יו עטסטמירַאב יד ןופ וליפא ,רעקירָאטסיה ןייא ןייק ןוא

 עקיטכיוו יד ןבײרשַאב עלַא .שטנעמ ַאזַא טשינ ןענָאמרעד ,ערעדנַא ןוא

 -סָאּפַא עכעלקריוו ענייז ענעדישרַאפ ,םוטנטסירק ןופ גנוגעוװַאב עשירָאטסיה

 ןָא ךיז טביוה ךָאד ןוא .ןסוזעי ןופ טרעהעג טשינ טָאה רענייק רעבָא ,ןלָאט

 ,לביב רעכעלטסירק רעד ןופ לייט רעטייווצ רעד) ?טנעמַאטסעט רעיינ, רעד

 -עג ןופ גנונעכערסיוא רעיונעג רעד טימ (ך"נת רעד זיא עטשרע יד לייוו

 םהרבא; ןופ שזַא סױרַא טריפ ןעמ ןכלעוו ,םענייז םַאטשּפָא ןשיגָאלַאענ

 .ןדוד ןוא "וניבא

 טקעדטנַא 1947 ןיא ןענייז סע ןעוו ,"טייקזיצערפ רעד ץָארט ןוא

 רעד ןגעוו (ךלמה-םי םייב ןלייה יד ןיא) ןטנעמוקָאד-ןַארמוק יד ןרָאװעג

 ,"טייקיטכערעג ןופ רערעלפ ןרַאדנעגעל רעייז טימ עטקעס-םייסא רעטסטלע
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 סָאד זַא ,טלעוו יד טרימרַאלַא ןגָאלָאעט-טּפױה ענייז ןוא ןַאקיטַאװ רעד טָאה

 יד זַא ,ןזיװעגסױרַא רעבָא ךיז טָאה סע ןעוו .סוטסירק סוזעי רעכיז זיא

 ןבילבעג ליטש ןעמ זיא ,ערעדנַא ןַא זיא הפוקת

 ץנעטסיזקע עשירָאטסיה יד ּפֶא טפרַאװ רעשרָאפ-ך"נת טייהרעמ יד

 וליפא זיא שמוח ןיא זַא ,ףיוא ןזייוו עסיוועג .ןסוזעי ןופ ייס ,ןהשמ ןופ ייס

 סנכלעוו ייב ,(גינעק) הערּפ ןשיטּפיגע ןופ ןעמָאנ רעד ןבעגעגנָא טשינ

 ןכיירטש ערעדנַא .םירצמ תאיצי יד ןעמוקרָאפ טפרַאדעג טָאה סע הלשמינ

 רעכעלרעדנווו רעד ןגעוו ,טייהדניק סהשמ ןגעוװ עדנעגעל יד זַא ,רעטנוא

 רעד ,לינ ןופ גערב םוצ ןעמווושרעד זיא סָאװ ,לטסעק ַא ןיא רענייז גנוטער

 יַאש עלענעגירָא ןייק טשינ זיא ו"ַאא רעטכָאט סהערּפ ךרוד גנוריטּפָאדַא

 לַאּפינאברושא ןופ קעטָאילביב רעד ןיא .רעסַאפרַאפ-ך"נת יד ןופ גנופ

 רעדָא רושא טרעדנוהרָאי ןט-7 ןיא הכולמ עשיטימעס יד ןסייהעג טָאה ױזַא)

 לװָאט ןשינָאליבַאב ןטלַא ןַא ףיוא ןבירשרַאפ ןענופעג ןעמ טָאה (עיריסַא

 -עגניירַא טָאה רעטומ יד ןכלעוו ,ןָאגרַאס גינעק ןגעוו עדנעגעל עכעלנע ןַא

 .טַארפוע ךייט ןרעביא טזָאלעג ןוא ךעּפ טימ טרימשַאב ןטסַאק ַא ןיא טגייל

 ַא טימ עדנעגעל-השמ רעד ןופ רעטלע ןייז ףרַאד עדנעגעל עקיזָאד יד

 ,(סוריצ) ריק גינעק ןשיסרעּפ ןגעוו סָאטימ רעד זיא ךעלנע .רָאי טנזיוט

 .ערעדנַא ןוא סיריזָא טָאג ןשיטּפיגע ןגעוו

 עכעלצעזגעעק רעביא חוכיוו ַא ןיא רעבירעד ךיז קידנזָאלנײרַא טשינ

 טײקלַאינעג יד ןרעדנוװַאב ןעמ זומ ,השמ ןופ ןָאזרעּפ רעד ןגעוו ןעגנוניימ

 -ָארעה ַא הרות רעד ןיא טצינשעגסיוא ןבָאה עכלעוו ,"ןפַארגָאיב; ענייז ןופ

 רעפעש ,גנוגעוװַאב-סגנואיירפַאב ַא ןופ רעריפ-סקלָאפ ַא ןופ טלַאטשעג שיא

 ,הנומא רעיינ ַא ןופ רעדנירג ,לַארָאמ רעכעלשטנעמלַא רעיינ ַא ןופ

 עטסערג יד רַאפ עיצַאריּפסניא יד תורוד טייז זיא טלַאטשעג סהשמ

 ןופ עוטַאטס עקיטכעמ יד -- ליּפשייב ןייא ןעגנערב וצ גונעג .רעלטסניק

 ןט-16 ןופ רָאטּפלוקס ןוא רעלָאמ ןשינעילַאטיא ןטסערג ןופ ןפַאשעג ,השמ

 יד םיור ןיא טנייה זיב טניײשַאב עכלעוו ,ָאלעשזדנַאלעקימ -- טרעדנוהרָאי

 .(רעיּפ ןקילייה ןופ) ָארטעיּפ ןַאס ךריק
 ןופ טַאטשרַאװ ןפיוא רעהפיוא ןָא זיא עכלעוו ,עדנעגעל-השמ יד

 -טפַאשנסיװ עקיטכיוו טכעלגעמרעד טָאה ,רעשרָאפ-עטכישעג ןוא -עיגילער

 םזיַאדוי ןופ גנורימרָאפ רעשירָאטסיה רעד ןגעו ןעגנולעטשטסעפ עכעל

 ןייז ןביולג ןשידיי ןזעיגילער ןופ עיצולָאװע רעד ןגעוו ,םעלַא רַאפ ןוא

 טלעטשעגטסעפ םורַא ױזַא זיא'ס .לָאר רעכעלטפַאשלעזעג ןוא רעלַאנָאיצַאנ
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 טערט "הוהי? ןעמָאנ ןטימ טָאג ןופ גנונעכיײצַאב יד זַא ,לפייווצ ןָא ןרָאװעג

 ,םהרבא ןופ טייצרוא רעד ןיא .הפוקת"השמ רעד ןיא לָאמ ןטשרע םוצ סױרַא

 ןעמענ םירבע יד ."םיהלא; רעדָא "ידש לא' ךָאנ רע טסייה בקעי ןוא קחצי

 ,עדנעגעל רעשילביב רעד טיול "הוהי; טָאג :רבדמ ןיא ןביולג םעד ןָא

 ,השמ ןופ גנולטימרַאפ רעד ךרוד

 םעד ףיוא םיטבש:םירבע יד ףיונוצ טסיג "הוהיק ןיא ןביולג רעד

 עלַא ןופ דנַאלרעטָאפ סָאד ןעוועג ןָא קידנעטש ןופ זיא רעכלעוו ,רבדמ

 -רעטנוא ערעייז ןופ ןפָאלטנַא ןענייז עכלעוו ,עטקירדרעטנוא ןוא ןפַאלקש

 .ןעמָאנ ןבלעז ןופ גרַאב םייב ,יניס רבדמ ןיא לּפמעט-הוהי רעד .רעקירד

 ןוא ,ןרַאטנוב עלַאיצָאס ,טכענק ענעפָאלטנַא רַאפ טרָא-ץוש ַא ןעוועג זיא

 ןיא ץוש ןבעגעג ייז רָאנ טשינ ןבָאה רעניד-הוהי יד .רעכערברַאפ וליפא

 ענעפורַאב יד סלַא ךיוא ןטלַאהעג ךיז רָאנ ,לּפמעט ןופ ןרעיומ עקילייה יד

 .עטפַאלקשרַאפ עלַא ןופ רעזיילסיוא ןוא רעצישַאב יד ןייז וצ טָאג ןופ

 םעד םורַא טקינייארַאפ רעבירעד ךיז ןבָאה לארשי ינב עטגלָאפרַאפ יד

 ןעגנערב טפרַאדעג ,גנולטימרַאפ סהשמ ךרוד ,ייז טָאה רע .טָאג-יניס

 ,טייהיירפ

 טביוה ,ויטקעלָאק ןלַאנָאיצַאנ סלַא ,קלָאפ רעזדנוא ןופ עטכישעג יד

 -ילער ַא טימ ,עיצידַארט רעשילביב רעד ןופ טכיל ןיא ,רעבירעד ןָא ךיז

 "ַאנ ןוא ןלַאיצָאס ַא ןיא םירבע יד טקינייארַאפ סָאװ ,עיצולָאװער רעזעיג

 ,רעריפ-סקלָאפ ןוא איבנ ןקיטכעמ ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,חוכ ןלַאנָאיצ

 -עג ערַאדנעגעל יד סָאװרַאפ טָא .טייהנייא עקיזָאד יד טדימשעג טָאה סָאװ

 רעד ןיא קיצנייא רשפא זיא רעכלעוו ,םענרַאפ ַא טָאה השמ ןופ טלַאטש

 .עטכישעג

 -- "ןזריל רבעמ; קורדסיױא ןופ טמַאטש "ירבע, טרָאװ סָאד (

 הפוקת-רוא רעד ןופ ,ןפורג-רעדנַאװו עשיטימעס יד .ךייט טייז רענעי ןופ

 ןעניד סָאװ ,ןשטנעמ סלַא טנכײצַאב ןעמ טָאה ,םהרבא ןרַאדנעגעל ןופ

 -נַארהעגנייא ןענייז סָאװ ,יד ךױא רעטעּפש ,תרפ ךייט ןופ ןעמוקעגנָא

 .גערב-ןדרי ןקידחרזמ ןופ טרעד

 -טױא ,| דנַאב "קלָאּפ ןשידיי ןופ עטכישעג טלעוו :ווָאנבוד (2

 41 טייז ,1948 ,קרָאירינ ,גַאלרַאפ בואד .ַא עבַאג

 טימ ןבעל טפרַאדעג רע טָאה הפוקת רענעבירשַאב רעד טױל 65

 .רעטעּפש רָאי 1400 עצנַאג
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 ןענובירט טקלאפ עטשרע - םיאיבנ יד
 רעוי ןלאיצאש ראצ

 גנורעדירבדאפ-רעטלעצ ןוא

 ןעוועג ןענייז םוטרעטלַא ןיא רעקלעפ עלַא ייב תונומא עלַא ןיא

 -ירפ ץלַא ,קלָאפ ןופ ןבעל סָאד ןעוועג זיא סע רעוויטימירּפ סָאװ .םיאיבנ

 סָאװ ,סעיגילער עטלַארוא יד ןיא .איבנ ןופ לָאר יד ןעוועג זיא רעוויטימ

 (ךָאז עדעי) שי רעדעי זַא ,ןביולג ןפיוא ,םזימינַא ןפיוא טריזַאב ךיז ןבָאה

 -סירּפ יד ןענייז ,(סעּפע ליוו ןוא טקנעד ,טליפ טסייה סָאד} המשנ ַא טָאה

 רעדָא רעקיגַאמ ,םיפשכמ ,רעפערט עקיליײה קיטייצכיילג ןעוועג רעט

 ,םיתפומ-ילעב

 -ייה ַא "איבנ; םעד ןיא ןעזעג טָאה ,שטנעמ-רוא רעוװיטימירּפ רעד

 םיא טָאה רע ןוא .(חוכ סטָאג) "?םיהולא-חור, ַא טימ ןעקנָאשַאב ,ןקיל

 -נַארק רַאפ ןטיהּפָא םיא לָאז רֶע ,ןייוו ,ןטכורפ ,שיילפ טימ טלָאצעג ןרעג

 -רעטעּפש יד ןיא ךיוא .קילג עלעסיב ַא ןעגנערב ןוא טטכעלש רַאפ ,ןטייק

 -סיאעטָאנָאמ ךיוא ןוא (רעטעג ליפ ןופ) סעיגילער עשיטסיאעטילָאּפ עקיד

 רעפיט רעד ןטלַאהעגפיוא ךיז גנַאל ךָאנ טָאה ,(טָאג ןייא ןיא ןביולג) עשיט

 .(איבנ) טעפָארּפ ןיא ןביולג

 ,רוטלוק רעשיאעּפָאריײא רעד ןופ עלעגיוו סָאד ,דנַאלנכירג-טלַא ןיא

 ןופ לּפמעט רעד טליּפשעג לָאר עכעלטפַאשלעזעג עקיטכיוװ רָאג ַא טָאה

 -ָארּפ יד .סָאפלעד טָאטש רעד ןיא לקַארָא ןטמירַאב םעד טימ ,ָאללָאּפַא טָאג

 ,ןשינעעשעג ןגָאזסיורָאפ ןגעלפ ,"סעיטיּפ, ענעפורעג ױזַא יד ענייז סניטעפ

 יד .ןטייקכעלנעזרעּפ עטמירַאב ןופ ןעגנוניימ ןבעג ,ןטקַאפ ןטכױלַאב

 -ַאב ַא רַאפ ךעלדנעטשרַאפ) סרעטסירּפ יד ןגעלפ סעיטיּפ יד ןופ תואובנ

 .עטריסערעטניארַאפ יד ןבעגרעביא (גנוניול

 ,םיאיבנ ןוא סלקַארָא רימ ןבָאה עטכישעג-רוא רעשידיי רעד ןיא ךיוא

 .ערעדנַא ןוא הליש ,ןורמוש ,ןועדג ,לא-תיב טעטש יד ןיא ןעוועג ןענייז יז
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 "םירפא רעד ןיא ןעוועג לקַארָא ַאזַא זיא םיטפוש יד ןופ טייצ רעד ןיא

 רעד ןענופעג לּפמעט םעד ןיא ךיז טָאה ,סעדנעגעל טיול .הליש טָאטש

 ("השמ תרות; ןופ ,סקעדָאק ןשילביב ןופ לייט רעטסטלע) "תירבה רפסע

 ןקילייהא םעד ייב .(ןטָאבעג ןעצ) "תורבדה תרשע; יד טימ תוחול יד ןוא

 ןעמַאטש ףרַאד השמ ךיוא) יול טבש ןופ םינהכ ןענופעג ךיז ןבָאה "זיוה

 ,איבנה לאומש רעטמירַאב רעד ןעמוקעגסיױרַא זיא סע עכלעוו ןופ ,(ייז ןופ

 -ָאנָאמ ןשידיי ןופ רעיינַאב רעד ,םיטבש עלַא ןקיניירַאפ רַאפ רעפמעק רעד

 .ערעל סהשמ טיול םזיעט

 סעיצקנופ טריפעגסיוא שיטקַאפ םינהכ יד ןבָאה הפוקת רעד ןיא

 הוהי ןוא עקיביולג יד ןשיווצ רעלטימרַאפ יד ןעוועג ןענייז ייז .םיאיבנ ןופ

 םעד ייב ןגערפנָא ןעמ טגעלפ ןהכ ןופ גנולטימרַאפ רעד ךרוד .(טָאג)

 ,טפנוקוצ רעד ןגעוװ ,ןכַאז עכעלנעזרעּפ ןוא ענײמעגלַא ןגעוו ?ןטשרעביוא;

 ,דנַא ןוא המחלמ ,ןדירפ

 ןוא עקידרעירפ ליפ ןעוועג ןענייז ,םיאיבנ-םינהכ עכלעזַא רעסיוא

 7 ןוא םיאיבנ 48 ןעוװעג ןדיי ייב ןענייז דומלת ןטיול .םיאיבנ ערעטעּפש

 ךרוד "וניבא; םהרבא ןופ ןָא ךיז טביוה עטסיל-רענעמ יד .סעט'האיבנ

 ,הימרי ,היעשי ,והילא ,סומע ,עשוה ...לאומש ...ןרהא ,השמ ,בקעי ,קחצי

 .ןטס-48 םעד סלַא (ד"י הליגמ) ןשלב יכדרמ ייב ךיז טקידנע ןוא לאקזחי

 ,ליגיבא ,הנח ,הרובד ,םירמ ,הרש :ןרעהעג סעט'האיבנ 7 יד וצ

 םעד ןיא ןוא ,לָאצ יד טקיטעטשַאב דומלת םעד רעסיוא .רתסא ןוא הדלוח

 -םיאנת רעד ןופ ךָאנ טמַאטש סָאװ ,"םלועה רדס; רפס רעד ,רדס ןבלעז

 םעד ךָאנ דלַאב ןעמוקעג םיאנת יד ןענייז ןסייו רימ יוװ ןוא .הפוקת

 ךעלנעזרעּפ ןבָאה םיאנת עטשרע יד זַא ,ןסייה ףרַאד'ס .דָאירעּפ-םיאיבנ

 ,םיאיבנ עטצעל יד טנעקעג ךָאנ

 -ייה; ערעדנַא ףיוא ןזייוו ,ןעגנולעטשטסעפ "ערעכיז; יד ץָארט רעבָא

 טיול .םיאיבנ טרעדנוה ייווצ רעכעה טַאהעג ןבָאה רימ זַא ,םירוקמ "עקיל

 ךס ַא ןעוועג םיאיבנ לָאצ ענײמעגלַא יד זיא ןעגנוטּפױהַאב עכעלטפַאשנסיװ

 ןופ ףמַאק ןגעוו טלייצרעד טרעוװ ,ך"נת ןיא ,"א םיכלמ: ןיא) ערעסערג

 םעד ןטושּפרַאפ וצ ידכ רעבָא .(םיאיבנ עשלַאפ 450 ןגעק איבנה וחילא

 םיאיבנק ףיוא --- אפוג ך"נת ןופ גנולייטנייא יד טנייה ןעמעננָא רימָאל ןינע

 "םינורחא םיאיבנע ןוא (םיאיבנ עקידרעירפ רעדָא עטשרע) "םינושאר

 .(םיאיבנ עקידרעטעּפש רעדָא עטצעל)

 ןופ ,"םיאיבניסקלָאֿפ; ענעפורעג ױזַא יד ןרעהעג עטשרע יד וצ
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 -ערּפשרַאפ ,םיתפומ ,עיגַאמ טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה טייהרעמ יד עכלעוו

 ןזיוװַאב ןבָאה ,עשילא ןוא והילא ,ייז ןופ עטסערג יד וליפא .וו"ַאא ןעגנוכ

 ,תואיבנ ערעייז רעבָא .וו"ַאא עטיוט קידעבעל ןכַאמ יו ,םיסנ ןוא רעדנווו

 -רעביא ךעלדנימ ןענייז ייז .ןרָאװעג ןבירשרַאפ טשינ ןענייז ןטַאט ,דייר
 .רוד וצ רוד ןופ ןעגנַאגעג

 רעקידרשוי ַא ןופ סעיזיוו עלַאיצָאס יד ,ןעקנַאדעג יד ןענייז ןגעקַאד
 ןוא ןבירשרַאפ ןרָאװעג ,םיאיבנ עטצעל עסיורג יד ןופ ןפמַאק יד ,טלעוו
 ,םירפס ריפ ןיא ,ך"נת ןיא לײטדנַאטשַאב סלַא ,ןײרַא ןענייז

 ּפָא טלייט סָאװ ,ץנַאטסיד ןקיזיר םעד רימ ןעעז ,ןײלַא םעד ןופ ןיוש

 ןשילַארָאמ ןיא ייס ,ןיז ןלעוטקעלעטניא ןיא ייס ,עטייווצ יד ןופ ענייא

 רעטשרע רעד) סומע : םעלַא רַאפ טנכערַאפ ןרעוו "םינורחא םיאיבנ, יד וצ

 ,דנַא ןוא לאקזחי ,הימרי ,הכימ ,היעשי ,עשוה ,("םיאיבנ-טפירש; יד ןופ

 ,לאוי ,קוקבח ,םוחנ ,הינפצ יװ עטמירַאב רעקינייװ ןעוועג ןענייז ייז ןשיווצ

 ןיא ןעלקַאפ יו ןטכייל "םיאיבנ-עכעלטפירש, יד טָא .יכאלמ ,הירכז ,הנוי

 ,(לביב עשיבַארַא) ןַארָאק ןיא ךיוא יו ,לביב רעכעלטסירק ןוא רעשידיי רעד

 יד ןופ םירפס עקילייה ןיא רָאנ טשינ טנָאמרעד ןרעוו ייז ןופ עטסערג יד

 קרעװ עכעלטפַאשנסיװ ליפ ןיא ךיוא רָאנ ,סעיגילער-טלעוו עטסקיטכיוו

 עטמירַאב ןופ ןטפירש ןיא ןוא רעקירָאטסיה ,ןּפָאזָאליפ ,ןגָאלָאיצָאס ןופ

 טשינ ןעוװעג ןענייז סָאד .ןטעָאּפ ןוא רעביירש ,רעוט עכעלטפַאשלעזעג

 עקינייא .רשוי ןוא תמא רַאפ רעפמעק רָאנ ,"האובנ טימ רעלדנעה; ןייק

 ןרענָאיּפ יד רַאפ -- ערעדנַא ,ןענובירט-סקלָאפ עטשרע יד רַאפ ייז ןטלַאה

 ַא ןופ רעפעש יד רַאפ עסיוועג ,קנַאדעג ןשיטסילַאיצָאס-שיּפָאטוא ןופ

 ןגָאלָאעדיא עטשרע יד ייז ןיא ךיוא טעז ןעמ .קיטע רעשיטסינַאמוה-ףיט

 -רַאפ-רעקלעפ ףיוא טריזַאב ,םולש-טלעוו ןקיביײא ןַא ןופ רעדנירגַאב ןוא

 .גנורעדירב

 ןעמיורט עטסנעש יד ןופ קורדסיוא רעד ןרָאװעג ייז ןענייז םורַא ױזַא

 ,רעדנעל ןוא רעקלעפ עלַא ןופ ןשטנעמ יד ןופ

 ,סעיזיוו עלַאיצָאס ,ןעקנַאדעג ערעיײז רעטנענ ןעז רעבירעד רימָאל

 .תואובנ ןוא לַארָאמ

 טכערמוא ןופ רעפמעקַאב ןוא רעמרוטש-םיאיבנ יד ןופ רעטשרע רעד

 רע זַא ,("סומע, רפס ןיא) טלייצרעד טרעװ םיא ןגעוו .סומע ןעוועג זיא

 -וצ רעדָא רעלמַאז) "םימקש סלוב, ןוא (ךוטסַאּפ) "דקונא ַא ןעוועג זיא
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 רעדָא) טָאטש רעד ןופ רֶע טָאה טמַאטשעג (ןגייפ עדליוו ןופ רעכַאמטכער

 .הדוהי ןיא ,עוקת (ףרָאד

 ןכיױה ןופ שטנעמ-סקלָאפ ַא ךיז רַאפ ָאד רימ ןבָאה ןעעז רימ יוװ

 ,רקש ,סטכעלש ףיוא טייקכעלדניפמע רעכעלשטנעמ:-ףיט ןוא ןיײזטסוװַאב

 טשינ טנַאקַאב קיטײזלַא ןעוועג זיא רע זַא ,םיא ןופ טסייוו ןעמ .טייהניימעג

 טָאה רע .(1 לארשי ןופ ךיוא רָאנ ,הדוהי תוכלמ ןופ ןבעל םעד טימ רָאנ

 .סעיצידַארט ןוא רעניווונייא ערעייז ,רעדנעל עקימורַא יד טנעקעג ךיוא

 -ָאס עטקיטייװעגנָא יד ןופ דליב ַא זדנוא ןביג ןסומע ןופ תואובנ יד

 יד ןוא סוסקול ןיא ךיז ןדָאב עכייר יד וװ ,טָאטש ןיא ןעמעלבָארּפ עלַאיצ

 רעד רַאפ רעטרעדנוהרָאי 8) הפוקת ַא זיא סָאד .טיונ ןיא ןטכַאמש עמערָא

 ,רעײמַארַא יד טגיזַאב טָאה לארשי תוכלמ ןעוו (גנונעכער-טייצ רעיינ

 ןַאד טָאטשטּפױה) ןורמוש ןופ ןטַאנגַאמ עשידיי יד .ערעדנַא ןוא םיבאומ

 -טנַאפלעה טימ ייז טריצַאב ןוא ןצַאלַאּפ טיובעגפיוא ךיז ןבָאה (לארשי ןופ

 שובלמ ןטצעל םעד סעקינרעכווו יד וצ ןעמענ טייצ רעבלעז רעד ןיא .ןייב

 .ןַאמערָא םעד ייב ,ןזניצ רַאפ האובת לסיב ןטצעל ןוא

 "טכער יד ןוא עטריגיליוירּפ יד ןופ טייקנברָאדרַאפ יד זיא סיורג

 : יירשעג ַא סױרַא ךיז טסייר איבנ ןופ ץרַאה ןופ ןוא .עכַאװש יד ןופ טיײקיזָאל

 ,ךיש רָאּפ ַא רַאפ ןַאמערָא םעד ןוא ןטכערעג םעד טלעג רַאפ ןפיוקרַאפ ייז;

 ,"ביור ןוא הליזג ןופ תורצוא ןעלמַאז ןוא טכער ןָאט וצ טשינ ןסייוו ייז;

 ןענייז ליפ, : רעשרעה ןוא עכייר יד ןעמָאנ סטָאג ןיא טנרָאװ איבנ רעד ןוא

 ףיוא ךיוא געט ןעמוק טָא רעבָא .דניז יד קרַאטש ןוא ןכערברַאפ ערעייא

 *! ןעקַאה ףיוא ןגָארטסױרַא ךייא טעוו ןעמ ןוא ךייא

 טנרָאװ ,לארשי-תוכלמ ןופ תונוחצנ-סגירק עסיורג ןופ טייצ ַא ןיא

 האנש יד ןקעװ סָאװ ,תומחלמ עשירעּפַאכרַאפ ,עטכערעגמוא ןגעק סומע

 עטסערג יד םעד ןיא טעז רע .עטכָאירעטנוא יד ןופ חוכ םעד ןקרַאטש ןוא

 ןעמ טגָאלקַאב רעצעלּפ עלַא ףיוא, יו טעז רע .דנַאל ןגייא ןייז רַאפ רַאפעג

 "!ייװ !ייו :ןעמ טגָאז ןסַאג עלַא ןיא עטיוט

 נא 8
 יא

 .והיעשי איבנ רעד זיא םענַאב-טלעוו ןייז ןיא רעקיטייזליפ ןוא רעפיט

 ןופ טייקפיט רעד ןיא ייס רימ ןעעז ָאװינ ןלעוטקעלעטניא ןכיוה ןייז

 ךיוא .ךַארּפש רעד ןיפ טייקכייר ןוא טייקנייש רעד ןיא ייס ,סעיזיוו ענייז
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 -רעד טייקיטכערעג רעטולָאסבַא רעד ןופ קורדסיוא סלַא ,קילָאבמיס-טָאג יד

 רעד ןיא ןירַא רע זיא ךיוא רַאפרעד .טקנוּפ-ךיוה םעד םיא ייב טכיירג

 ,(םיאיבנ יד ןופ גינעק רעד) "םיאיבנה ךלמ; סלַא עיצידַארט

 ַא ןופ קלָאפ םוצ ןעמוקעג והיעשי זיא ,ןסומע וצ דישרעטנוא ןיא
 ,םילשורי ןיא עיטַארקָאטסירַא רעטסכעה רעד ןופ --- טכיש ןטיײװ-לָאיצָאס
 טשינ יונעג זיא ףורַאב ןייז ,ףיוה ןכעלגינעק םוצ טנעָאנ ןעוועג זיא עכלעוו
 -עדנַא ,אפור ַא ןעוועג זיא רע זַא ,ןטלַאה רעשרָאפ עקינייא .טלעטשעגטסעפ
 עטכישעג רעד ןופ רבחמ םעד םיא ןיא ןעעז עטצעל יד .רעביירש ַא -- ער
 ,טייצ ןייז ןיא טשרעהעג טָאה רעכלעוו ,"הדוהי ךלמ היזוע; ןופ

 ןטערט סָאװ ,םיאיבנ עסיורג יד ןופ רעטשרע רעד ךיוא זיא והיעשי

 (עיריסַא) רושא ןעוו ,הפוקת רעשימרוטש ַא ןיא טבעל רע .הדוהי ןיא ףיוא

 עלַא רעביא טפַאשרעה ריא סיוא טיירּפש ןוא עירעּפמיא-טלעוװ ַא טרעוו

 ,תוכולמ ליפ ןופ גנַאגרעטנוא םעד טעז רע .חרזמ ןטנעָאנ ןופ רעדנעל

 ןייז ןופ לרוג םעד רעביא טרעטיצ ןוא ,לארשי תוכלמ ןופ ךיוא םעד ןיא

 סעיזיוו ענייז ןענעז ךיוא רַאפרעד .הדוהי תוכלמ --- דנַאלרעטָאפ ןגייא

 -סיירטפיוא יד ןופ גנולגיּפשּפָא ןַא ןעקנַאדעג ןוא ןעגנונערָאװ (תואובנ)

 .עכָאּפע ןייז ןופ ןשינעעשעג עקידנעל

 ןופ קיטילָאּפ רעד ןגעק םיטש עשיטירק ןייז רימ ןרעה םעלַא רַאפ

 צרעכיז טשינ,; טימ ךיז טדניברַאפ רעכלעוו ,והיקזח הדוהי ןופ ךלמ םעד

 רעד .רושא ןופ טפַאשרעהרעבױא רעד ןגעק (םירצמ ןוא לבב) ?טניירפ

 ןצונסיוא ןלָאז עכייר ןוא עקיטכעמ , יד זַא ,םעד ןגעק סױרַא טערט איבג

 טיירש רע ."ןליצ ענעגייא רַאפ תומחלמ עכעלרעהפיואמוא ןיא קלָאפ סָאד

 טייקיאור ןוא טייקכעלדירפ טימ ,רַאה רעד טָאג טגָאזעג טָאה ױזַא; : סיוא

 רעייא ןייז טעו טייקרעכיז ןוא טייקליטש ןיא ,ןרעוו ןפלָאהעג ריא טעוװ

 | ."טיײקרַאטש

 סָאװ ,יד ןגעק טנרָאװ ןוא קלָאפ םוצ טקעריד ךיז טעדנעוו איבנ רעד

 -רַאפ ןענייז רעריפ ענייד ! קלָאפ ןיימ , : סיוא םיא ןצונ ןוא ּפָא םיא ןרַאנ

 ."טשימעצ ןגעטש ענייד ןופ געוו םעד ייז ןבָאה רעבירעד ,רעריפ

 ,טכער עכעלשטנעמ ןוא קילג ןייז ,קלָאפ ןופ ןבעל םעד רַאפ גרָאז יד

 -רַאפמוא; יד ףרַאש ןָא טפיירג רע .איבנ ןופ ןעקנַאדעג עלַא ךרוד ןעגנירד
 : ץזָאלטכער ןוא עמערָא יד ןופ רעגיוזטולב עטמעש

 יד ןופ םינּפ סָאד טסערפ ןוא קלָאפ ןיימ ריא טקירדרעד סָאװרַאפ;
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 טָאה טייקיטכערעג ...טָאטש יד ןרָאװעג זיא הנוז ַא ,ייווא : רעדָא ;*? רעמערָא

 ביל טָאה רענייא רעדעיג :"רעדרעמ -- טציא ןוא ,טקיטכענעג ריא ןיא

 ןופ הלווע יד ןוא ןָא טשינ ךיז ייז ןעמענ םותי םעד רַאפ ,(דַאבַאכ) דחוש

 .זָא טשינ ייז טייג הנמלא רעד
 טײקנברָאדרַאפ רעשילַארָאמ רעד ןגעק סױרַא ךיוא טערט והיעשי

 טימ ןפױוקּפָא ןכערברַאפ ערעייז ןליוו סָאװ ,ןסַאלק עקידנשרעה יד ןופ

 ןטשריפ ריא ,טָאג ןופ טרָאװ סָאד טרעה , :ייז טנרָאװ רע .טָאג וצ תונברק

 טשינ טגנערב ? ןפיוה עניימ ןטערטַאב טלָאז ריא ךייא טעב רעוו ...םודס ןופ

 ַא טימ טכערמוא ןגָארטרַאפ טשינ ןָאק ךיא .תונברק עטסיזמוא ןייק רעמ

 ,ךיז טשַאװ .טולב טימ לופ ןענייז טנעה ערעייא .גנולמַאזרַאפ רעקיליײיה

 ."! ןטביורַאב םעד טציטש ,טכער טכוז ,ךיז טקינייר

 יד זיא ,שטנעמ ןופ טייקנביוהרעד רעשילַארָאמ רעד רַאפ ףמַאק ןיא

 סיוא ןצירק סָאװ ,יד וצ ייווק : קידתונמחרבמוא ןוא ףרַאש איבנ ןופ םיטש

 ,קלָאפ ןיימ ןופ עמערָא יד ןופ טכער סָאד ןביור וצ ןצעזעג עטכערעגמוא

 ךָאנ ןפיול ריא טעװ ןעמעוו וצ ? ףָארטש ןופ גָאט ןיא ןָאט ריא טעוװ סָאװ

 ."? טייקבייר רעייא ןזָאלרעביא ריא טעװ ווו ? ףליה

 ,איבנה והיעשי ןופ קילב רעלַאיצָאס רעטייוו ןוא טפַארק עשיטע יד

 ןוא קלָאפ ןגייא ןייז רַאפ טלָאמ רע ןעוו ,ןטייקכיוה עטסכעה יד ןכיירגרעד

 שטנעמ רעד ןעוו ,ןגרָאמ ןקיטכיל ַא ןופ עיזיוו ַא טייהשטנעמ רעצנַאג רעד

 קיבייא ףיוא טרעכיזרַאפ םולש רעד ןוא גנופַאלקשרַאפ ןופ יירפ ןייז טעוו

 ןייז ןופ ךָאי םעד לייווש .טכער ןוא רשוי ,גנורעדירברַאפ-רעקלעפ ךרוד

 "עצ וטסָאה ,םיא טקירדרעטנוא סָאװ טור יד ,ןקַאנ ןייז טגיוב סָאװ ,טסַאל

 ."טּפשמ ןופ גָאט ןיא ןכָארב

 געוו םעד איבנ רעד טעז "גנוקירדרעטנוא ןופ טור יד ןכערבעצ;, ןיא

 : רעטרעטסיײגַאב ַא טיירש רע ןוא ןגרָאמ ןקינוז ןופ טכיל ןסיורג םוצ

 ןופ ןדימשסיוא ןלעוװ ייז ןוא םימיה תירחא ןיא ןייז טעװ סע ןוא,

 קלָאפ ַא .סרעסעמ-גייווצ ןזיּפש ערעייז ןופ ןוא סנזײארעקַא ןדרעווש ערעייז

 טשינ רעמ ךיז טעוו'מ ןוא ,דרעוװש ןייק ןביוה טשינ טעװ קלָאפ ַא ןגעק

 ."המחלמ ןענרעל

 ,םיאיבנ-טפירש עסיורג ייווצ ןופ ןטעוליס יד טכַארבעגסױרַא בָאה ךיא

 -- ערעדנַא ייב רימ ןעניפעג ןעגנוזייוונָא ןוא סעיזיוו ,ןעקנַאדעג עכעלנע

 ,וַאא הירכז ,לאקזחי ,והימרי ,איבנה הכימ ייב
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 "עג ועטשרע רעד איבנ-טפירש רעשידיי רעד טָאה רבע ןטייוו ןיא

 רעכעלשטנעמ ַא ןופ םיורט םעד ןכעלקריוורַאפ וצ געוו םעד טרעטסַאלפ

 ,גנורעדירברַאפ-רעקלעפ ןוא תודוסי עלַאיצָאס עקידרשוי ףיוא טיובעג ,טלעוו

 טימ טסייה סָאד) גנונעכער-טייצ רעיינ רעד רַאפ 935 טיז (}

 ערעדנוזַאב יױוצ ףיוא ןרָאוװעג טלײטעצ לארׂשי ןזיא (קירוצ רָאא 0

 ,ערענעלק יד ,לארשי ןסייהעג טָאה לייט-ןופצ ןיא ,ערעסערג יד .תוכולמ

 ,הדוהי -- םורד ףיױא
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 רעשיודג רעד - עידדנאטקעלא ןוצ ןאליפ

 םוטרעטלא וופ דעקנעד רעשידיי

 עלַא ןיא ,עידעּפָאלקיצנע רעדעי ןיא ןעניפעג ריא טעװ ןעמָאנ ןייז

 ןוא עיגָאלָאעט ,עיגילער ,עטכישעג ,עיפָאזָאליפ טעמדיוועג רעכיב-ןרעל

 טייז ןרידוטש ןטעטלוקַאפ עקיזָאד יד ןופ ןטנעדוטס .רוטלוק רענײמעגלַא

 סיוא ךיז טקירד עכלעוו ,השורי עשירַארעטיל עכייר ןייז רעטרעדנוהרָאי

 ,רנַאשז םענעדישרַאפ ןופ קרעוװ רעקילדנעצ ןיא

 רע טָאה ןטעברַא עשירָאטסיה ןוא עשיגָאלָאעט ,עשיפַאזָאליפ עלַא

 ןופ גנונָאמרעד רעשיאערבעה רעטשרע רעד ףיוא .שיכירג ןיא ןבירשעג

 .רָאי טרעדנוה ןצפופ ןטרַאװ טזומעג רענעייל רעשידיי רעד טָאה ןעמָאנ ןייז

 הירזע) יסאר יד רעטנרעלעג רעשינעילַאטיא-שידי רעד טָאה 1572 ןיא

 ,גנופַאש ןוא ןבעל ןייז ןבירשַאב לָאמ ןטשרע םוצ (םימודאה ןמ השמ ןב

 -רואמ ,, ךוב ןיא רוטלוק רעשיאעּפָארײא רעד ףיוא גנוקריווסיוא ןייז ךיוא יו

 הידידי ןעמָאנ ןשיאערבעה םעד ןבעגעג םיא רע טָאה ךיוא טרָאד ."םיניע

 ,ינורדנסכלאה

 רעקנעד עטסערג יד ןופ רענייא ,ןָאליפ : ךַאז עכעלדנעטשרַאפמוא ןַא

 -רָאי ןט-1 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןופ הפוקת רעשיטסינעלעה רעד ןופ

 ןופ רעדנירגַאב רעטספיט רעד ,(גנונעכער-טייצ רעיינ רעד טיול) טרעדנוה

 רעד ןופ טכיל סָאד; ןעוועג זיא לארשי רעכלעוו טיול הנומא רעשידיי רעד

 עשידיי יד ךרוד ןרָאי רעטרעדנוה ףיוא ןרָאװעג "ןגיוושרַאפ, זיא ,"טלעוו

 רע זיא "ןדיי עקילייה; יד רַאפ זַא ,סיוא טעז .ןטעטירָאטיױא עזעיגילער

 ןעלצרָאװרַאפ ןפיט, ןייז בילוצ ייס ,ןעקנַאדעג ענייז בילוצ ייס ןעוועג ףירט

 -ַאלפ ַא ןעוועג זיא רע סָאװ ,טקַאפ רעד ."רוטלוק רעשיכירג רעד ןיא ךיז

 ןוא טרָאװ ןקיליײה, ןופ ,(טייקשידיי) "תודהי; ןופ רעקידייטרַאפ רעקימ

 ,?עקיטכרָאפסטָאג; יד ייב ןריטיליבַאהער טנָאקעג טשינ םיא טָאה ,"ןיד

 ןשיוצ רעלטימרַאפ סלַא "סָאגָאל, ףירגַאב םעד טימ ןעמוקעג זיא רע ביוא
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 רַאפ ,םייסא יד רַאפ רעדיל-ביול ןעגנוזעג טָאה רע ביוא ,שטנעמ ןוא טָאג

 רע ביוא ;ןבעל ןוויטקעלָאק ןוא טייהכיילג רעלַאיצָאס ןופ לַאעדיא רעייז

 רעשיכיױג רעד ןוא הרות רעד ןשיװצ זעטניס ַא ןפַאש טלָאװעג טָאה

 .עיפָאזָאליפ

 רעד וצ גָארטיײב ןייז ,ףָאזָאליפ סלַא ןטסנידרַאפ עלַאסָאלָאק סנָאליפ

 ןפָאזָאליפ עטסערג יד טצַאשעגּפָא ךיוחה ןבָאה ,רוטלוק רעכעלשטנעמלַא

 ןוא הטיש ,ןעמָאנ ןייז קידנקיביײארַאפ ,רעקלעפ עלַא ןופ עטנרעלעג ןוא

 .ןעגנולדנַאהּפָא ןוא סעיפַארגָאנָאמ רעטרעדנוה ןיא קרעוו

 א: 1

 עירדנַאסקעלַא ןיא ןפַאשעג ןוא טלעוו רעד ףיוא ןעמוקעג זיא ןָאליפ

 ןריובעג זיא רע זַא ןָא טמענ ןעמ ,ןטּפיגע ןופ טָאטשטּפױה יד ןַאד --

 רָאי םורַא ןברָאטשעג זיא ןוא גנונעכער-טייצ רעיינ רעד רַאפ 20 רָאי ןיא

 רענעעזעגנָא רעד וצ טרעהעג טָאה רע .(גנונעכעריטייצ רעיינ רעד ךָאנ) 5

 -פיוא רעייטש טּפיוה רעד ןעוועג זיא רעדורב ןייז ,עיטַארקָאטסירַא-טָאטש

 סנָאליפ ,ןוז סרעדורב ןייז .טַאר-ןטסטלע ןשיטָאטש ןופ דילגטימ ןוא רענָאמ

 ,ַאקינערעב ,טייקנייש רעטמירַאב רעד טימ טַאהעג הנותח טָאה ,קינעמילּפ

 ןטשרע םעד סַאּפירגַא ,גינעק ןשידיי ןופ רעטכָאט יד

 ךיוא ןוא רעשיכירג רעד ףיוא ייס ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא ןָאליפ

 טנייה זיב טייג רעשרָאפ ןוא עטנרעלעג ןשיווצ .רוטלוק רעזעיגילער-שידיי

 ,טסולפנייאַאב רעקרַאטש םיא טָאה עדייב ייז ןופ עכלעוו חוכיוו ַא ןָא ךָאנ

 עשיכירג עטסערג יד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןעוועג רע זיא טייז ןייא ןופ !

 טימ טניורקעג וליפא םיא טָאה ןעמ .ןענָאטַאלּפ ןופ לעיצעּפס ,ןפָאזָאליפ

 ,שיכירג ךַארּפש-רעטומ ןייז ןיא ."ןָאטַאלּפ רעשידיי רעד; ןעמָאנוצ םעד

 -ָאס ,דיּפירוע ,ליכסע ןופ ןעלטיּפַאק עצנַאג קינייװנסױא טריטיצ רע טָאה

 (2"ַאטניגַאוטּפעס, יד יונעג טנעקעג רע טָאה קיטייצכיילג רעבָא .(1 לקָאפ

 ,ריא וצ (ןרָאטנעמָאק) םישוריּפ ליפ ,(ך"נת ןופ גנוצעזרעביא עשיכירג)

 ,םיניד עשידיי עלַא

 "יטסינעלעה-שידיי רעד ןופ טכורפ ַא ןעוועג זיא רע זַא ,לפייווצ ןייק

 רעדנַאסקעלַא ןופ הפוקת רעד ןיא תישארב ריא טמענ סָאװ ,רוטלוק רעש

 רעדנירג םעד ,(גנונעכער-טייצ רעיינ רעד רַאפ טרעדנוהרָאי רעט7-2) ןודקומ

 טימ ןעמַאװצ טָאה רעכלעוו ,ןטּפיגע ןיא עירדנַאסקעלַא טָאטש רעד ןופ
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 רוטלוק עשיכירג יד ךיוא טײרּפשרַאפ ,תונוחצנ עשירעטילימ עסיורג יד

 ,חרזמ ןלעטימ ןוא ןטנעָאנ ןופ רעקלעפ יד ןשיווצ

 ןגעק דנַאטשרעדיװ רעשידיי רעד זיא אפוג (לארשי) הדוהי ןיא ביוא

 "רעד ןוא ,רעקרַאטש ַא ןעוועג רוטלוק רעשיכירג רעקידנעגנירדניירַא רעד

 ערָאּפסַאיד רעד ןיא רע זיא ,דנַאטשפיוא-םיאנומשח ןיא ײגָאּפַא ןייז טכיירג

 ןָאליפ ווו ,עירדנַאסקעלַא .רערעכַאוװש ליפ ַא ןעוועג (רעדנעל"-תולג יד ןיא)

 ןופ רעטנעצ רעקיטסייג רעד ,הפוקת ןייז ןיא טרעוו .,ןרָאװעג ןריובעג זיא

 ,עירעּפמיא רעשימוריטלַא רעקיזיר רעד ןיא .רוטלוק רעשיטסינעלעה רעד

 ַא ךיז ןעניפעג טרָאד .םיור ךָאנ ,טָאטש-רוטלוק עטסערג עטייווצ יד סָאד זיא

 -ַאב יד ןָא ןעמוק טרָאד ,קרעו עטסלופטרעוו יד טימ קעטָאילביב עקיזיר

 "ןעמוק טרָאד .רעלטסניק ןוא רעביירש ,רעקנעד ,עטנרעלעג עטסטמיר

 ,סעימעדַאקַא עשיּפָאזָאליפ ןוא ןטלַאטשנַא עכעלטפַאשנסיװ עקיטכיוו ףיוא
 בינע עט עא

 ."טנעירָא ןופ ןעטַא רעד, ןפורעג טָאטש יד ןעמ טָאה םניחב טשינ

 (עשיכירג) עשיטסינעלעה עקיטכעמ יד סָאװ ,ןרעדנוװו וצ ןעד ךיז זיא

 ַא טסולפנייאַאב טָאה רעטסייג עטסערג עריא ןופ טריטנעזערּפער ,רוטלוק

 ןַאד ןסָאנעג טָאה עכלעוו ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ לייט ןקיזיר

 טרעוו ךַארּפש עשיכירג יד ? גנוקיטכערַאבכיײלג רעכעלרעגריב רעלופ ןופ

 םָאקלופ טסיוטש יז .ןדיי ךיז ןצונַאב ןעמענ סע רעכלעוו טימ עקיצנייא יד

 עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ןעוועג גנַאל ןרָאי זיא סָאװ ,עשיאיימַארַא יד סױרַא

 ןוא (ןָאליבַאב) לבב ךרוד םילשורי ןשרעהַאב ןכָאנ ,ןדיי יד ןופ ךַארּפש

 ,(.ר.צ.נ רעד רַאפ 586 רָאי) תולג ןיא רעניווונייא יד ןקישרַאפ

 עכלעוו ,רוטלוק רעשיטסינעלעה-שידיי רעד ןופ הפוקת"ילב רעד ןיא

 100 רָאי םעד זיב .ר.צינ רעד רַאפ 200 ןופ) רָאי 300 רעכעה םורָא טמענ

 סַאעטסירַאא יװ ,םירפס עשידיי עקיטכיוו ףיוא ןעמוק (.ר.צ.נ רעד ךָאנ

 ך"נת ןופ גנוצעזרעביא רעשיכירג רעד ןגעוו ןלייצרעד עכלעוו ,"ווירב

 םירפס-םיאנומשח יד יו ,עטנרעלעג עשידיי 72 ךרוד (ַאטניגַאוטּפעס)

 ףיוא תופידר ןופ ,דנַאטשפיוא-רעייבכמ ןופ ךיז ןסיוורד רימ ווו ,(,ד ,ג ,ב)

 .ערעדנַא ןוא ןטּפיגע ןיא ןדיי

 רוטלוק רעשיכיוג רעד ןופ קורד רעד טָאה םעד ןופ ןעעז רימ יו

 עיצַאמרָאפסנַארט ַא רָאנ רעשידיי רעד ןופ גנַאגרעטנוא םעד טיידַאב טשינ

 רעשיכירג רעד ןיא ,רוטַארעטיל עשיטסינעלעה-שידיי יד .ךַארּפש רעד .ןופ

 וליפא לָאמטּפָא ,רעטקַארַאכ ןזעיגילערילַאנָאיצַאנ ַא טַאהעג טָאה ,ךַארּפש
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 ןוא ןפירגנָא יד ןלעטשוצנגעק ךיז ידכ ןשיטעגָאלָאּפַא ןוא ןשירעפמעק ַא

 ,ןדיי יד ןגעק תוליכר

 ןרעטסומ עטסנעש יד ףיוא ןגיוצרעד ,רעירדנַאסקעלַא רעד ןָאליפ

 רעסייה ַא ןעוועג ךיוא םורַא ױזַא זיא ,רוטלוק רעשיכירג רעד ןופ קרעו ןוא

 רעשידיי רענעטירשעגרָאפ רעד טימ ןעמַאזוצ .דיי רעזעיגילער-לַאנָאיצַאנ

 ששיכירג עטסערג יד ןופ ןעקנַאדעג עשיטע עפיט יד ןייא רע טּפַאז טנגוי

 -ַאטסירַא ,ןָאטַאלּפ ,טַארקָאס ןופ ,רעיײרוקיּפע ,רעקיָאטס יד ןופ --- ןפָאזָאליפ

 "ַאטניגַאטּפעס; רעד ןופ קיטשרוד רע טקנירט קיטייצכיילג רעבָא ,לעט

 הוהיא ןופ ןוא םיאיבנ יד ןופ ,ןהשמ ןופ ןפור ןוא רעטרעוו עקימַאלפ יד

 (ןעמירגליּפ) לגר ילוע רעטרעדנוה טימ קעװַא ךיז טזָאל רע ןוא ."ןיילַא (טָאג)

 ןופ טפול רעקיטרָאד רעד ןיא ידכ ,םילשורי טָאטש רעקיליײה רעד ןיא

 ,הרות רעד ןופ טלַאהניא ןכעלקריוו םעד רעפיט ןעמעטָאנײרַא ,שדקמה"-תיב

 ןוא רעטרעטסייגַאב ַא קירוצ טמוק רע .ןעגנוזייוונָא ןוא ןטָאבעג עריא ןופ

 ,שיטביירש םוצ ךיז טצעז

 -עג ליפ ןכלעוו ,ףָאזָאליפ רעכעלברעטשמוא רעד ףיוא טמוק ױזַא

 ,"שיפָאזָאליפ רעכעלרעטלַאלטימ רעד ןופ רעטָאפ; םעד רַאפ ןטלַאה עטנרעל

 רַאפ עסיוועג ,"םוטנטסירק ןופ רעדנירגַאב ןטשרע םעד רַאפ; ערעדנַא

 טימ השמ-תרות יד סנייא ןשינָאמרַאה ַא ןיא ןסָאגעגפיונוצ טָאה סָאװ ,םעד

 ,ןפָאזָאליפ עשיכירג עטסערג יד ןופ ןעקנַאדעג-טּפיױה יד

 ךָאנ ךיא ליו ,הטיש רעלעניגירָא ןייז וצ רעביא ייג ךיא רעדייא

 ענייז ץָארט .טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג-שיטילָאּפ ןייז ןגעוו ןענַאמרעד

 רעשידיי רעד ןופ ןּפיצנירּפ-טנורג יד רעביא ןטעברַא ןוא ןעגנושרָאפ עפיט

 עשיכירג ערעדנַא ןוא ּפיזירכ ,ןָאנעז ,לעטָאטסירַא ,ןָאטַאלּפ רעביא ,הנומא

 הליהק רעשידיי רעד ןיא קיטעט ןייז וצ טייצ ןענופעג רע טָאה ,רעקנעד

 .בושי ןשידיי ןופ טכער עמָאנָאטױא יד ןקידיײטרַאפ וצ ,עירדנַאסקעלַא ןיא

 טָאה טכַאמ יד ןעוו ,טפרַאשרַאפ לעיצעּפס ךיז טָאה ענייז עגַאל יד

 ַאלוגילַאק רָאטַארעּפמיא ןשימיור ןעמַאזיורג ןופ טנעה יד ןיא ןענופעג ךיז

 סעצעה-םָארגָאּפ יד טרעמעג ךיז ןבָאה סע .(.ר.צ.נ ,ןרָאי רע"30 יד ןיא)

 -חוס עשיכירג יד .עירדנַאסקעלַא ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןגעק

 יד ןסױטשסױרַא זיירּפ ןדעי רַאפ טלָאװעג ןבָאה רעלעירטסודניא ןוא םיר

 וליפא ןוא ןפיש ,ןעניזַאגַאמ ליפ טרעהעג ןבָאה סע עכלעוו וצ .,עשידיי

 ,ןלַאטרַאװק עצנַאג

 ןיא טָאה ,ןָאיפַא עירדנַאסקעלַא ןופ רעקירָאטסיה רעשיכירג רעד
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 ןטעלפמַאּפ ליפ ןיא ןוא "םיור ןופ עטכישעג יד; קרעוװ קידנעב"24 ןייז

 רעד ןופ רעטערַאפ ןוא רעלדניווש ,רעכערברַאפ סלַא ןדיי יד טלעטשעגרָאפ

 "ירב,; ענייז ןופ ןסערעטניא יד קידנקידיײטרַאפ .(3 עירעּפמיא רעשימיור

 ןבױרַאב וצ ,ןילַא רעזייק םייב ןעגנואימַאב טכַאמעג רע טָאה "ןכירג"רעד

 ןשימיור ןטימ ןעמַאזוצ ,ךיוא רע .טכער-רעגריב שימיור רעייז ןופ ןדיי יד

 ןגעק ןעמָארגָאּפ טריזינַאגרָא ןבָאה ,סוקַאלפ סויליוװַא ,ןטּפיגע ןיא טקעפערּפ

 טשינ ןביולרעד ייז זַא ,דיירסיוא ןרעטנוא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד

 יד ןיא ַאלוגילַאק רָאטַארעּפמיא ןכעלטעג ןופ ןעוטַאטס יד ןלעטשוצניײרַא

 .ןקוב טשינ ייז וצ ךיז ןליוו ןוא ןלוש ןוא סעגָאגַאניס עשידיי

 רעלעיצעּפס ַא ןופ ץיּפש ןיא ןָאליפ טָאה געט עמַאזיורג יד טָא ןיא

 םענעגושמיבלַאה םוצ םיור ןייק טזָאלעגקעװַא ךיז עיצַאגעלעד רעשידיי

 יד .רעדירבטימ ענייז ןופ ןבעל סָאד ןקידיײיטרַאפ וצ ידכ ,ןיילַא רעסייק

 ןיא -- קרעוו ייוצ ןיא טקיבייארַאפ רע טָאה ןשינעעשעג עקירעיורט

 ,"ַאלוגילַאק סויַאק וצ עיצַאגעלעד יד ,, ןוא "סוקַאלּפ ןגעק;
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 רעטשרע רעד ןיא .סעּפורג ייווצ ןיא ןלייטנייא ןעמ ןָאק קרעו סנָאליפ

 םוצ יוװ) תישארב רפס םוצ (ןרָאטנעמָאק) םישוריּפ עשירָאגעלַא ןיירַא ןעייג

 "ױעדניק-םַאטש סניק ןגעוו, ,"לבה ןוא ןיק ןופ תונברק יד ןגעוו; ליּפשיײב

 יד -- רעטייוצ רעד ןיא ,(ערעדנַא ןוא "ןעגנורעדנַאװ סמהרבא ןגעוו/

 ,עּפורג רעד ןופ קרעװ עטסקיטכיוו סָאד .הרות רעד ןופ ןעקנַאדעג-טּפיױה

 -נירּפ-טנורג עשיפָאזָאליפ ענייז טריטנעזערּפער טָאה ןָאליּפ עכלעוו ןיא

 ."ןהשמ טיול גנופַאשַאב-טלעוו ןגעוו, :טעברַא יד זיא ןּפיצ

 ך"נת רעד זַא ,גנולעטשטסעפ רעד טימ ָאד טמוק ףָאזָאליפ רעד

 ןוא טָאג ךרוד גנופַאשַאב-טלעװ רעד ןופ עטכישעג יד רעירפ טגנערב

 ןעצ יד -- תורבידה תרשע יד) ןצעזעג סהשמ ןעמוק רעטעּפש טשרע

 וצ טסַאּפ שטנעמ רעד זַא -- ןָאליפ טנרעל -- טזייווַאב סָאד .(ןטָאבעג
 וצ ןצעזעג-רוטַאנ יד וצ ,גנוריפפיוא עשילַארָאמ ןייז ,ןעגנולדנַאה ענייז
 ,רוטַאנ רעד ןופ גנוריפפיוא רעד

 ןופ ןעמונעגרעביא רע טָאה קנַאדעג ןקיזָאד םעד סָאװ ,םעד ץָארט
 .השמ-תרות רעד וצ םיא רע טביירש ,רעקיָאטס-ןפָאזָאליּפ עשיכירג יד
 יד יירטעג זיא סָאװ ,שטנעמ רעד, :רַאטנעמָאק ןפיט ַא רע טיג ייברעד
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 טָאה טסוװַאב יװ ."טלעוו רעד ןופ רעגריב ַא אלימב ןיוש זיא ,ןצעזעג

 ןופ רעגריב ַא זַא ,קידנזייוװנָא ,קנַאדעג םעד טרעטיירבעגסיוא סקרַאמ

 עג יד טימ גנַאלקנייא ןיא זיא גנולדנַאה סנעמעוו ,רעד זיא טלעוו רעד

 | ,עטכישעג רעד ןופ ןצעז

 ,ןפָאזָאליפ עשיכירגטלַא ליפ ןופ גנוניימ יד ןעמונעגנָא טָאה ןָאליפ

 טרָאװ סָאד טרעוװ שיכירג ןיא .לכש טשרעה גנונעדרָא-טלעוו רעד ןיא זַא

 ,לעטָאטסירַא ,ןָאטַאלּפ ,טילקַארעה .?סָאגָאל; קורדסיוא ןטימ טנכיײצַאב

 טלעװ יד זַא ,טנרעלעג ןבָאה ןפָאזָאליפ עשיכירג ערעדנַא ןוא רעקיָאטס יד

 סטָאג ,החגשה סטָאג ךרוד ,סָאגָאל םעד ךרוד ,שיגָאל טריפעג טרעװ

 -גייא ןיא זיא טלעװ רעד ןופ גנַאג רעד זַא ,טיידַאב טָאה סָאד .קנַאדעג

 .ןצעזעג עטמיטשַאב טימ גנַאלק

 : עשיטסילַאטַאפ ַא ןעוועג רעבָא זיא ןצעזעג עקיזָאד יד ןופ גנוקריוו יד

 םוש ןייק ןיא ,סיורָאפ ןופ ןזעוו ןדעי ןופ גנַאג םעד טנכײצעגנָא ןבָאה ייז

 ןרעדנע טנָאקעג טשינ סָאד ןבָאה ,ןײלַא רעטעג יד וליפא ,טפַארק

 ַא טימ ןריובעג טרעוװו שטנעמ רעדעי זַא ,סָאד טיידַאב טדערעג שרעדנַא

 רע ןכלעוו רַאפ ןוא ןרעדנע טשינ ןעק רע ןכלעוו ,לרוג ןטמיטשַאב ןיוש

 ,ןפיולטנַא טשינ ןָאק

 ,לקָאּפָאס רעביירש רעשיכירג-טלַא רעד טָאה ,ליּפשייב םוצ ,ױזַא

 ןענעגרהרעד זומ ּפידע גינעק רעד זַא ,"ּפידע, עידעגַארט ןייז ןיא ןזיוועג

 -ניק ריא טימ ןבָאה ,עמַאמ רענעגייא ןייז טימ ןבָאה הנותח ,רעטָאפ ןייז

 -עגנָא םעד טָא ןופ ןגיוא יד ןכעטשסיוא ךיז ןיילַא ףוס םוצ ןוא רעד

 -סיוארָאפ םיא טָאה ןיטעפָארּפ יד ןכלעוו ,לרוג ןקידתונמחרבמוא ,ןטנכייצ

 ןפױלטנַא טנָאקעג טשינ רע טָאה ,טגָאזעג

 טימ ןָא טריפ טָאג זַא ,הטיש רעשיפָאזָאליפ ןייז ןיא ןָא טמענ ןָאליפ

 טרעוװ טלעװ יד .(לכש) "סָאגָאל, ןופ גנולטימרַאפ רעד ךרוד טלעװ רעד
 -עג עקיבא ,עטמיטשַאב ךרוד טסייה סָאד ,קידלכש טריפעג םיא ךרוד

 ךיז טָאה טָאג זַא ,טלַאה רע .הרשּפ ַא ףיוא ןייא טייג ןָאליּפ רעבָא .ןצעז

 רעד .ןצעזעג ,םיא ךרוד עטמיטשַאב יד ןטייב וצ טכער סָאד טריוורעזער

 ,םידיחי ןטיהסיוֵא ןָאק סנ רעכעלטעג רעד .סנ רעד זיא םעד ןופ קורדסיוא

 סָאװ ,לרוג ןעמַאזיורג םעד ןגעק רעקלעפ עצנַאג וליפא ןוא ןוויטקעלָאק

 ןליוו ןוא ןָא ייז ןפיירג סָאװ ,ןצעזעג-רוטַאנ יד ןגעק ,ןקיליטרַאפ ייז ליוו

 ,ןטבינרַאפ ייז

 טָאג בוא .טלָאהניא ןפיט ַא סיוא טקירד קנַאדעג רעשינָאליּפ רעד
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 שטנעמ רעד ךיוא ןָאק ,ןצעזעג ןרעדנע וצ טייהיירפ רעד טימ טרינָאּפסיד

 ןפמעק ,לרוג ןייז ךיז ןלעטשנגעקטנַא (ןליוו םענעגייא ןייז ךרוד) יירפ

 ןעגנורעטש עלַא ןגעק קילג ןוא ןבעל ןייז רַאפ

 הטיש רעשיפָאזָאליפ ןייז ןיא ןעמונעגניירַא ןָאליפ טָאה םורַא ױזַא
 רוקיּפע ,טסילַאירעטַאמ-ףָאזָאליּפ ןשיכירג-טלַא ןסיורג ןופ קנַאדעג םעד
 ןליו ןעיירפא ןגעװ -- םעד ךרוד ןוא "םָאטַא ןופ ןליוו ןעיירפ, ןגעוו
 ."שטנעמ ןופ

 זיא ("סָאגָאלא) לכש ןכעלטעג ןופ ףירגַאב רעשינָאליפ רעד רעבָא

 ןשיווצ רעלטימרַאפ רעשיטקַאפ רעד םיא ייב טרעוװ רע .רערעטיירב ליפ ַא

 עיינ סָאד זיא סָאד ןוא .ןשטנעמ יד ןוא טָאג ןשיוצ ,טלעו רעד ןוא טָאג

 .עיפָאזָאליפ סנָאליפ ןיא עלענעגירָא ןוא

 ןוא ןפָאזָאליפ ליפ ףיוא ןזייווס יו "סָאגָאלק רעשיפָאזָאליפ רעד

 -עלטסירק רעד רַאפ עזַאב עשיטערָאעט יד ןרָאװעג זיא רעשרָאפ-עיגילער

 סָאד -- ?סָאגָאלק רעד ןעוועג ןיא סָאד ,סוטסירכ סוזעי .עיגילער רעכ

 רעלטימרַאפ רעד ,לכש רעכעלטעג רעד .,טרָאװ עקידנּפַאש ,עכעלטעג

 ,רעזיילסיוא רעייז ןרעוו ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,ןשטנעמ יד ןוא טָאג ןשיווצ

 | .רעטער רעייז

 עטשרע יד ןדנובעגנָא ךיילג ןבָאה הטיש רעשיפָאזָאליפ סנָאליפ וצ

 עיסימ עכעלטעג יד "?סָאגָאל, ןטימ קידנעדנירגַאב ,ןלָאטסָאּפַא עכעלטסירק

 ,ןסוזעי ןופ

 רעד ןופ רעגיילטנורג רעד ןרָאװעג ןָאליפ זיא רעקירָאטסיה ליפ טיול

 ףיוא טריזַאב ךיז טָאה סָאװ ,ללכב עיפָאזָאליפ רעכעלרעטלַאלטימ רעצנַאג

 רָאי 1700 עצנַאג .גנולטימרַאפ רעטנענַאמרעּפ ןייז ןוא טרָאװ קידלכש סטָאג

 -ימַאלסיא) רעשינַאדמחמ ,רעכעלטסירק רעד ףיוא הטיש סנָאליפ טקריוו

 וצ ןָא ייז ןדניב עלַא .עיפָאזָאליפ רעכעלרעטלַאלטימ רעשידיי ןוא (רעש

 ,?סָאגָאלײ רעלטימרַאפ ןקידלכש ןכעלטעג ןייז וצ ,גנַאגןעקנַאדעג ןייז

 -ַאזָאליפ רעשידיי רעטייווצ ַא טָאה ,טרעדנוהרָאי ןט-17 ןיא טשרע

 "רעדָאמ רעד ןופ רעדנירג רעטנעקרענַא רעד ,ַאזָאניּפש ךורב ,זיר רעשיפ

 טרעטעמשעצ שיּפָאזָאליפ ןוא ןפרָאװעגּפָא ,עיּפָאזָאליפ רעקיטייצדיינ ,רענ

 ,הטיש עשינָאליפ יד

 -סיוא עלַאסָאלָאק יד טריגענ טָאה רע זַא ,טשינ טיידַאב סָאד רעבָא

 -ָארייא ןופ גנולקיװטנַא רעשירָאטסיה רעד ףיוא ןענָאליפ ןופ גנוקריוו
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 ,רעײנ ַא ןופ גנוטלַאטשעג רעד ףיוא ,קנַאדעג ןשיפָאזָאליפ ןשיאעּפ

 ,לַארָאמ רעכעלשטנעמ

 כא לא
 לא

 ןָאליפ טָאה "גנופיטרַאפ-טסבלעז ןופ ןבעל ןגעווק קרעוו ןייז ןיא

 עיונעג טלעװ רעד טכַארבעג (ןסויוװַאלפ רַאפ רָאי 30 ייב) רעטשרע רעד

 יד ,סעטקעס-םייסא יד ןופ ןביולג ןוא ןבעל ,םיגהנמ יד ןגעוו תועידי

 טעברַא עשיפָאזָאליפ-ךעלטפַאשנסיװ יד רעבָא .ןטסירק יד ןופ רעייגרָאפ

 ,רעיינ ַא ןופ גנודנירגַאב יד ךיוא רָאנ ,ןטקַאפ רָאנ טשינ זדנוא טגנערב

 קלָאפ ןייז רַאפ טריגַאּפָארּפ ןָאליפ עכלעוו ,קיטע רעשיטסינַאמוה-ףיט

 ,ןשטנעמ עלַא ןוא

 -טַאװירּפ ןופ טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה ,(4 םייסא יד זַא ,ףיוא טזייוו ןָאליפ

 ןופ -- ןטיז עטכעלש ךס ַא ןופ ןשטנעמ יד טיירפַאב סָאד לייוו ,םוטנגייא

 רעד וצ ןָאליפ טיירש םייסא יד ךרוד .םזיאָאגע ,טייקיריג ,טײקנברָאדרַאפ

 סוסקול ןוא םוטכייר זַא ,ןסיו טיי, :עקיטכעמ ןוא עטַאז ןופ טלעוו

 ,"תמא ןופ רוקמ רעד זיא תוטשּפ יוװ טקנוּפ ,טייקשלַאפ ןופ רוקמ רעד זיא

 םייסא יד ןענייז יירעפַאלקש ףיוא טריזַאב טפַאשלעזעג ַא ןיא

 וַא ,טקידײרּפעג ןבָאה ייז ,ןפַאלקש ןצונַאב ןגעק ןטערטעגסױרַא קימַאלפ

 עלַא ןפַאשַאב טָאה עכלעוו ,רוטַאנ רעד ןופ ןצעזעג יד ןגעק זיא סָאד

 ןוא טעברַא רענעגייא ךרוד ןפרַאד סָאװ ,עכיילג ןוא עיירפ סלַא ןשטנעמ

 ןבָאה ןפרַאד עלַא וװ ,טפַאשלעזעג רעד ןוא ךיז רַאפ ןטרעװ ןפַאש ימ

 ןסינעג וצ ייז ןופ ,טכער עכיילג

 ןופ ןלַארטש עטשרע יד ,הטיש סנָאליפ ןיא רימ ןעניפעג םורַא ױזַא

 ףיא טיובעג ,טפַאשלעזעג רעיינ ַא ןגעװ קנַאדעג ןכעלשטנעמ ,ןסיורג

 .רעקלעפ ןוא ןשטנעמ עלַא ןופ קילג ןוא טייהכיילג

 ,שטנעמ ןרענעש ,םעיינ ַא רַאפ טפמעקעג רע טָאה ךיוא רַאפרעד

 ,טייקסיורג עכעלקריוו ןייז .טייקטושּפ ןייז ףרַאד ךירטש-טּפיוה סנעמעוו

 -ןדיײשַאב ןיא ןקירדסיוא קידנעטש ךיז ןפרַאד ,ןסיוו ןוא המכח ,תובישח

 רע .קנַאדעג סנטייוצ םעד רַאפ ץנַארעלָאט ,טייקסטוג ,טייקיאור ,טייק

 סייו ךיא זַא ,סייו ךיא; זיוועד ןשיטַארקָאס םעד קרַאטש טריטנעצקַא

 רדסכ ןענרעל ךיז ףרַאד שטנעמ רעד זַא ,טיידַאב סע סָאװ ,"טשינרָאג

 ןשטנעמ עלַא ייב ןוא םוטעמוא
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 ןופ עטכישעג רעד ןיא רעקנעד עטסערג יד וצ טרעהעג ןָאליפ

 -ַאב רע טרעוו קרעװ ןוא סעידעּפָאלקיצנע עלַא ןיא .קנַאדעג ןשיּפָאזָאליפ

 "שידיי רעד ןופ טייקכעלנעזרעּפ עלעוטקעלעטניא עטסערג יד; סלַא טנכייצ

 יד השמ תרות טימ טלַארטשַאב טָאה עכלעוו ,"רוטלוק רעשיטסינעלעה

 ,קיטע ןוא ןביולג ןשידיי םעד ריא טימ ןוא עיּפָאזָאליפ עשיכירג

 ןופ עטוג ןוא ענייש סָאד ןקינייארַאפ טלָאװעג רע טָאה םורַא ױזַא

 ןופ קירב ַא ןעיוב ,םוטרעטלַא ןיא ןרוטלוק עטסקידנטײדַאב ייווצ יד

 ַא רַאפ געװ ַא ןרעטסַאלפ ,רעקלעפ ןוא ןשטנעמ ןשיוװצ גנורעטנענרעד

 ,גנורעדירברַאפ-רעקלעפ ףיוא טריזַאב ,לַארָאמ רעכעלשטנעמלַא רעיינ

 ,קילג ןוא טייהיירפ

 קרעװ ענייז ןיא ןפיטרַאפ ךיז לָאז ןעמ טנידרַאפ רע טָאה רַאפרעד

 שינָארכַאנַא זיא הטיש עשיפָאזָאליפ ןייז סָאװ ,םעד ץָארט .ןעקנַאדעג ןוא

 -ַאמוה ףיט סױרַא ריא ןופ ןלַארטש ,זדנוא רַאפ רַאבמעננָא טשינ ןוא

 עכעלרע עלַא רַאפ ןטכייל קיביײא ןלעװ סָאװ ,ןּפיצנירּפ עשיטע עשיטסינ

 .ןשטנעמ

 .רעבײײרש-עידעגַארט עשיכירג-טלַא עטסטמירַאב ירד יד (ן

 ."קיצעביזג ןיטַאל ןוא שיכירג-טלַא ףױא טײדַאב טרָאװ סָאד (2

 ,עירדנַאסקעלַא ןיא ןרָאוװעג טכַאמעג זיא רעצעזרעביא ,72 שיטקַאפ ,70 ךרוד

 .ן"נת ןופ שיכירג ףױא גנוצעזרעביא יד (ר.צ.נ רעד רַאפ} ה"י ןט-3 ןיא

 ןגעק; קרעוו טמירַאב ןייז ןבירשעג רעטעפש טָאה סויווַאלפ ףסוי (3

 םענופ תוליכר ןוא סנגיל יד טריקסַאמעד טָאה רע ןכלעוו ןיא ,ןָאיּפַא

 ןָאיּפַא אתש-ןדי ןשימיר-שיכירג

 יד ןלײה עכלעוו יד ,טסייה סָאד "םיאפור-המשנ, יז טפור רע 6

 ,תמוענ עכעלשטנעמ
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 רעטאמ רעד - טילקאדעה
 קנאדעג ןשיטקעלאיד ןופ

 ןעמ טפור ,זעפע ןופ טילקַארעה ףָאזָאליּפ ןשיכירג ןסיורג םעד
 ,?קנַאדעג ןשיטקעלַאיד ןופ רעטָאפ םעד; רעלוּפָאּפ

 -ברעמ ןיא ,(סָאזעפע) זעפע טָאטש רעד ןופ טמַאטשעג טָאה רע
 -עלטפַאשטריװ ריא ןופ םוטרעטלַא ןיא טמירַאב ,עיזַא-ןיילק ןופ לייט

 .סערגָארּפ ןלעוטקעלעטניא ןוא גנולקיװטנַא רעכ

 יד ןענייז ,גנונעכער-טייצ רעיינ רעד רַאפ ,טרעדנוהרָאי ןט-6 ןיא
 יד .טפַאשנסיװ ןוא לדנַאה ןופ סרעטנעצ ןעוועג עיזַא-ןיילק ןופ טעטש
 ןוא ײרעברַאג ריא ןופ טמירַאב ןעװעג זיא ליּפשייב םוצ טעלימ טָאטש
 -סלדנַאה 80 םי ןצרַאװש ןופ גערב ןפיוא זיולב טגָאמרַאפ ןוא עיגרולַאטעמ
 ,שיפ עטנקירטעג ,ץייו טריטרָאּפסקע ןבָאה עכלעוו ,ןעגנומענרעטנוא
 ,ןפַאלקש ךיוא יוװ ,ןזייא ןוא דלָאג ,דרעפ ,ץלַאז

 טעטש ערעדנַא ןוא טעלימ ןופ סַאלק-םירחוס רעקיטכעמ רעיינ רעד
 -יװטנַא רעד ןיא טריסערעטניארַאפ קרַאטש ןעוועג זיא ,ןָאיַאר םעד ןופ
 ,.טפַאשנסיוו רעד ןופ גנולק

 -ץטנעק יד טרעדָאפעג טָאה לדנַאה ןיא ןגעוו-םי יד ןצונסיוא סָאד

 סעטרַאקידנַאל עטשרע יד ךיוא ךיז ןזײװַאב ס .עיפַארגָאעג ןופ שינ
 ,זדנָארב ןופ ןסָאגעגסיוא

 ןטנעמעלע עסיוועג ןופ שינעטנעק טרעדָאפעג טָאה רעקרַאפ-םי רעד
 ןוא םָאנָארטסַא ,רעקיטַאמעטַאמ ,רחוס ,ףָאזָאליפ רעד .עימָאנָארטסַא ןופ

 ןסָארטַאמ יד טנרעל טעלימ ןופ סעלַאט -- ןָאזרעּפ ןייא ןיא רעקיטילָאּפ

 יד ןופ עיצַאלעטסנָאק רעד טיול םי ןפיוא ןריטנעירָא וצ ךיז ױזַא יו

 גערב ןופ ףיש רעד ןופ טייקטייוו יד ןענעכערסיוא ךיוא ןעק רע .ןרעטש

 -רַאפ-ןוז) המח-יוקל ןופ טייצ יד יונעג סיורָאפ טגָאז ןוא סיורג ריא ןוא

 ,(ןוז ןוא דרע רעד ןשיווצ ךיז טניפעג הנבל יד ןעוו ,גנולקנוט
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 טָאה טפַאשגסיװ ןוא קינכעט ,לדנַאה ןופ גנולקיװטנַא עקישַאר יד

 ".רעטניא רעשיטסילַאנָאיצַאר רעד ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןקריוו טזומעג

 .ןעגנוניישרעד-רוטַאנ יד ןופ עיצַאטערּפ

 ןוז יד זַא ,ףיוא ןזייוו (סענעמיסקַאנַא) ןפָאזָאליפ (1 עשינָאי יד

 ,ךיז טיירד רָאנ ,ךיז טכַאד זדנוא יו דרע רעד רעטנוא טשינ טייגרַאפ

 -ָארּפ ַא זיא שטנעמ רעד זַא ,טסעפ טלעטש רעדנַאמיסקַאנַא .ריא םורַא

 רע זיא תויח ערעדנַא יו טקנוּפ זַא ;סעצָארּפ-עיצולָאװע ןַא ןופ טקוד

 ךעלנע ןעוועג ךעלנײשרַאװ זיא ןוא טנעמעלע ןקיסילפ ַא ןופ ןענַאטשטנַא

 ןשטנעמ זַא ,גנונערָאװ עשילַארָאמ ןייז ךיוא ךיז טמענ םעד ןופ .שיפ ַא וצ

 ,שיפ ןייק ןסע טשינ ןלָאז

 ןוא רעטעג יד ןופ קעװַא ןפָאזָאליפ עשינָאי יד ןענייז ,ןעעז רימ יוװ

 ,טכַארט ןוא טריזילַאנַא ,טשרָאפ סָאװ ,לכש ןכעלשטנעמ םוצ ןעמוקעג

 רעד ןיא ןטנעמעלע עלענָאיצַאריא עלַא ןפרָאװעגּפָא ייז ןבָאה רעבירעד

 ,גנואיושנָא-טלעוו רעייז ןופ גנורילומרָאפ

 רעקיבייא רעד ןופ טריפעגסױרַא ייז ןבָאה גנולעטשרָאפ-טלעוװ רעייז

 יז ןיא ןסעלַאט רַאפ ,עירעטַאמדַארּפ רענעפורעג ױזַא רעד ןופ ,עירעטַאמ

 ערַאבלײטעצ טשינ) "ןָארייפַאא רעד ןרעדנַאמיסקַאנַא רַאפ ,רעסַאװ ןעוועג

 ,טפול -- ןסענעמיסקַאנַא רַאפ ,(עירעטַאמ עטנכיײצַאב טשינ ןוא

 ןבָאה (2 עינָאגָאמסָאק רעשיטסילַאירעטַאמ רעד טימ גנַאלקנייא ןיא

 -טנַא יד טריטערּפרעטניא שיטסילַאירעטַאמ ךיוא ןפָאזָאליפ עשינָאי יד

 ןעוועג זיא דרע יד זַא ,טנרעלעג ןבָאה ייז .ןבעל ןשינאגרָא ןופ גנואייטש

 ךיז ןופ טקיטייזַאב רעהפיוא ןָא טָאה יז .עסַאמ עקיסילפ עסיורג ןייא

 ,(םיילש) לומ ןרַאבטכורפ ַא ךיוא ערעדנַא ןשיווצ ,ןטנעמעלע ענעדישרַאפ

 .ןעמזינַאגרָא עקידעבעל ןענַאשטנַא ןענייז םעד ןופ

 ךיוא ןוא לָאש:שיפ ַא טימ טקעדַאב ןעוועג עלַא ןענייז עטצעל יד

 רע .שיפ ַא וצ ךעלנע ןעוועג ךיוא זיא שטנעמ"-רוא רעד .שיפ וצ ךעלנע

 טלקיװטנַא ךיז טָאה רע ןעוו ,ןַאד טשרע לָאש-שיפ יד טקיטייזַאב טָאה

 ,השבי רעד ףיוא ןבעל ןענָאק וצ ידכ ,ליפ ױזַא ףיוא

 -ַאמ זיולב טשינ ןעוועג ןֿפָאזָאליפ עשינָאי יד ןענייז ,ןעעז רימ יו

 -ַאב ןיא טכַארטַאב ייז ןבָאה ץלַא .רעקיטקעלַאיד ךיוא רָאנ ,ןטסילַאירעט

 ןעװעג טשינ זיא ךַאז ןייק ,ןעגנורעדנע עכעלרעהפיואמוא ןיא ,גנוגעוו

 ,.סעצָארּפ ַא ןעוועג זיא ץלַא ,ליבַאטס

 גנַאגוצ רעשיטקעלַאיד רעייז ייס ,םזילַאירעטַאמ רעייז רעבָא ייס
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 -לצנייא ןשרָאפ וצ ךעלטפַאשנסיװ טנּפָאװַאב טשינ .עװיַאנ ןעוועג ןענייז
 -רעביא זדנוא ןבָאה ייז .עצנַאג סלַא רוטַאנ יד ןעמונעגנָא יז ןבָאה ,ןטייה
 -טלעוו רעייז .ןטייהלצנייא ןָא ,טלעו רעד ןופ דליב ןײמעגלַא ןַא טזָאלעג
 .עוויטימירּפ ַא ,עטכַאפנייארַאפ ַא ןעוועג זיא גנואיושנָא

 (יירענידנצעג) םזיאעטילָאּפ ןטולָאסבַא ןופ רעבָא הפוקת רענעי ןיא
 -טפַאשלעזעג ןיא ןוא .גנוכיירגרעד עוויסערגָארּפ עקיטכיוו ַא ןעוועג סָאד זיא
 -ץגפיוא-יינ יד ןופ ןעגנובערטש יד ןופ קורדסיוא ןַא ,ןיז ןשיטילָאּפ"ךעל
 ןוא םירחוס -- ןסַאלק עכעלטפַאשלעזעג ,ענעטירשעגרָאפ ,ענעימוק
 ,רעקרעװטנַאה

 יד ןופ קנַאדעג רעשיטקעלַאיד-שיטסילַאירעטַאמ ,רעוויאַאנ רעד
 -ולָאװער-לַאינעג ַא ןעגנוגנידַאב ענעי ןיא ןעוועג זיא ןּפָאזָאליפ עשינָאי
 עכלעוו ,גנואיושנָא-טלעוו רעשיגָאל ,רעכעלטלעוו ַא ןופ וװרּפ רערענָאיצ
 ,עיגילער רעד ןופ טעטירָאטױא ןקיטכעמלַא םעד ןסירעגרעטנורַא טָאה

 לא 8
: 

 קורדסיוא ןטסקרַאטש ןוא ןלופ ןייז ןענופעג טָאה קנַאדעג רעד טָא
 ,ןטילקַארעה ןופ עיפָאזָאליפ רעד ןיא

 טזיירעג ליפ ,זעפע ןופ עיטַארקָאטסירַא רעד ןופ טמַאטשעג טָאה רע
 -סנבעל םעיינ םעד טימ ךיז טנעקַאב ,עיזַא-ןיילק ןופ סעינָאלָאק יד רעביא
 ןעקנַאדעג עשיטסילַאנָאיצַאר עיינ יד טּפַאזעגניײא ןוא טנרעלעג ,רעגייטש
 | ,רעקנעד עשינָאי יד ןופ

 טייז ןייא ןופ .ןצנעדנעט עקיטייזנגעק טפמעקעג ןבָאה ןיילַא םיא ןיא
 טימ לופ ,ןבעל עדנזיורב-שימרוטש סָאד ,עיינ סָאד ןגיוצעג םיא טָאה
 ,רעקרעװטנַאה ןוא םירחוס יד ןופ ןבעל סָאד -- גנופַאש ןוא םזימַאניד
 ,קלָאפ ןטושּפ-טסָארּפ ןופ -- סָאמעד ןופ ךיוא יו

 רעד ןיא ןסעזעג קרַאטש ךָאנ רע זיא טייז רערעדנַא רעד ןופ
 יד טימ סָאמעד ןופ ףמַאק רעד .םַאטש ןשיטַארקָאטסירַא ןופ עיגָאלָאעדיא

 ןכיוה םעד ןופ ּפָא ךיז טגָאז רע .ןסירעגטימ םיא טָאה (לדַא) ןדירטַאּפואע

 טקירד רע .רעדורב םעד רעביא םיא טיג ןוא ןַאמ-לדַא סלַא ,לטיט-השורי

 ןוא ףמַאק ןייז וצ ,קלָאפ םוצ עיטַאּפמיס עלופ ןייז ,םורַא ױזַא ,סיוא

 | .ןעגנובערטש

 ערענָאיצולָאװער-קרַאטש ןָא טמענ ןרָאצ-סקלָאפ רעד ןעוו רעבָא
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 יד ןופ םענייא ןיא .לקַאװ ַא ךיז רע טיג ,ןעמרָאפ עשיטַארקָאמעד ןוא

 טפָארטש (קרעוו ענייז ןופ ןבילבעג ןענייז עכלעזַא רָאנ לייוו) ןטנעמגַארפ

 ןוא רבח ןייז וצ ןעגנַאגַאב זיא'ס סָאװ ,הלווע רעד רַאפ קלָאפ סָאד רע

 ו טרָאד ןענעייל רימ .רָאדַאמרעה ןַאריט םעד ,טניירפ

 ערעייז ןוא טױט םעד טנידרַאפ ןבָאה רעייזעפע ענעסקַאװרעד יד,

 ןבירטרַאפ ןבָאה ייז לייו ,טָאטש ןופ ןרעװ וצ ןבירטעגסױרַא רעדניק

 טשינ זדנוא ןשיװצ רענייק לָאז :קידנגָאז ,ייז ןופ ןטסעב םעד ,ןרָאדַאמרעה

 ןייג רע לָאז ןענופעג רעכלעזַא ךיז טעוו'ס ביוא ןוא ,רעטסעב רעד ןייז

 ."ןשטנעמ ערעדנַא ןשיווצ ןוא שרעדנַא ץעגרע ןבעל

 זיא טילקַארעה זַא ,גנוניימ יד ןפַאשעג טָאה טנעמגַארפ רעד טָא

 ,ןעקנַאדעג עקידרעטייוו ענייז ןזייו'ס יו רעבָא ,רענָאיצקַאער ַא ןעוועג

 קידנקידייטרַאפ .עשלַאפ ַא ןעוועג גנוניימ יד זיא ,קרעװ ערעטעּפש ןופ

 ,גנולעטש ןייז טשינ רעבָא ,טניירפ ַא טקידיײיטרַאפ רע טָאה ןרָאדַאמרעה

 קלָאפ ןופ גנוקידלושַאב יד םָאקלופ טריטיצ רע סָאװ ,ןילַא טקַאפ רעד

 זייװַאב סלַא ,ןפָאזָאליפ עסיוועג סיוא ןשטייט ,ןַאריט םעד ,רבח ןייז ןגעק

 טיײקיגָאװ ןוא עיטַאּפמיס ןופ ךיוא רָאנ ,טעטיוויטקעיבָא ןופ זיולב טשינ

 .גנוקידלושַאב רעד ןופ

 רעשירבח ןשיווצ לגנַארעג ןכעלרעניא ןופ זײװַאב ַא ךיוא רעכיז זיא'ס

 -קעלַאיד רעד ןופ םעלַא רַאפ רעבָא ,לַארָאמ רעכעלשטנעמ ןוא טכילפ

 .תמא םוצ געוו םעד ןכוז ןופ ,ןשרָאפ ןוא ןריזילַאנַא ,ןטכַארט ןופ קיט

 -עייל ןענופעגּפָא טָאה ןעמ סָאװ ,טנעמגַארפ ןט-14 ,ןרעטעּפש ןיא

 : רימ ןענ

 רַאפ טפמעק'ס יװ טקנוּפ ,טכער ענייז רַאפ ןפמעק ףרַאד קלָאפ סָאד,

 ."טָאטש רעד ןופ ןרעיומ יד

 םוצ ףור רעקימַאלּפ ַא רָאנ ,קנַאדעג ַא זיולב טשינ ןעוועג זיא סָאד

 -לעוו ,לדַא ןופ ץיטסוי רעד ןלעטשנגעקטנַא שירָאגעטַאק ךיז לָאז'ס ,קלָאפ

 -עג ַא ןעוועג ןוא ןצעזעג ענעבירשעג-טשינ ףיוא טציטשעג ךיז טָאה עכ

 ,סָאמעד ןופ ןסערעטניא יד ןגעק עכייר יד ןופ טנעה יד ןיא גייצ

 לא לא
8 

 סלַא ,םיטש סטילקַארעה ךיז טרעה ןטספרַאשמַא ןוא ןטסקרַאטשמַא

 טערט רע ןעוװ ,טייצ רענעי ןופ רעקנעד עטסנעטירשעגרָאפ יד ןופ םענייא
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 רעכעלטעג2 רעד ןגעק ,ןסעצסקע עזעיגילער יד ןגעק ,ןקָארשרעדמוא סױרַא
 ."שינרעטצניפ

 רָארעט טימ ןליוו סָאװ ,רעקיטַאנַאפ ןוא רעגעי-הפשכמ יד ןגעוו
 :רֶע טביירש ,ייז יוו ױזַא רָאנ ןטכַארט וצ ןעגניווצפיוא

 ערעייאא ןופ טולב ןטימ דניז יד ןופ ןקינײרּפָא ךייא טליוו ריא;
 ןקינײרּפָא טלָאװעג ךייא טלָאװ ריא יװ ,םעד וצ ךעלנע זיא סָאד .תונברק

 ."ץומש ןופ ףליה רעד טימ ץומש ןופ

 ןופ ןעקנַאדעג עשיטסילַאירעטַאמ יד טריאוניטנָאק טָאה טילקַארעה
 ,סענעמיסקַאנַא ,רעדנַאמיסקַאנַא ,סעלַאט

 ןייק .לעירעטַאמ ךות ןיא זיא -- טנרעלעג רע טָאה -- טלעװ יד

 טשינ גנולקיװטנַא ריא וצ זיא טָאג ןייק ןוא ןפַאשעג טשינ יז טָאה טָאג
 .קיטיונ

 ,םישוח ערעזדנוא ןופ ףליה רעד טימ ןענרעלרעד ןעמ ןעק טלעוו יד

 ןיא שוח ןכעלשטנעמ ןופ לָאר עסיורג יד רעטנוא ךיוא טכיירטש רע ןוא
 .סעצָארּפ-שינעטנעקרעד

 :רע טביירש ןטנעמגַארפ יד ןופ םענייא ןיא

 שטנעמ רעד טלָאװ ,ךיור ןיא ןרָאװעג טלדנַאורַאפ טלָאװ ץלַא ןעווק
 ,(חירה שוח םעד טימ טסייה סָאד) "זָאנ רעד טימ טלעוו יד טנעקרעד

 "רעד עלופ ןייק ןבעג טשינ זדנוא ןענָאק ,רעבָא ןיילַא םישוח יד

 עמַאזניימעג סָאד ןיא סָאװ ,לכש רעד ןעמוק ייז זומ ףליה וצ .שינעטנעק

 ןשטנעמ צלַא ןופ סטוג

 קיאור ,לכש ןייז ןביא רעהפיוא ןָא שטנעמ רעד ףרַאד רעבירעד;

 ןענייז טשינ ןטכַארט עכלעוו יד .םורַא םיא טלגניר סָאװ ,ץלַא ןריזילַָאנַא

 ,"דנזעװנָא טשינ ייז ןענייז דנזעװנָא קידנעייז ,עדנילב ןוא עטיוט וצ ךעלנע

 טמירַאב ןוא עיפָאזָאליפ ןופ עטכישעג רעד ןיא ןײרַא זיא טילקַארעה

 ,קנַאדעג ןשיטקעלַאיד ןופ רעגייל-טנעמַאדנופ רעד סלַא ןרָאװעג

 זיא ןעוועג זיא טלעוו יד, : טנרעל טנעמגַארפ ןט-230 ןיא סיזעט ןייז

 ךיז טשעל ןוא ךיז דניצעצ סָאװ ,רעייפ קידעבעל קיביײא ןַא ןייז טעװ ןוא

 ."ןצעזעג-סגנולקיװטנַא ענעגייא ענייז טימ םכסה ןיא סיוא

 עלַא ןופ טנעמעלע רעלעירעטַאמ רעד ןטילקַארעה ייב זיא רעייפ

 ךות םעד סלַא רעייפ ןענעקרענַא סָאד רעבָא .רוטַאנ רעד ןיא ןדנַאטשנגעק

 טרעדנע ץלַא זַא גנולעטשטסעפ רעד טימ םיא ייב ךיז טדניב ץלַא ןופ

 .רוטָאנ רעד ןיא ךיז
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 ךַאז ןייק ,טמיווש ץלַא -- "יער ַאטנַאפ, סיזעט רעכעלברעטשמוא ןייז

 ,("ךייט ןבלעז ןיא ןיירַא טשינ לָאמ ייווצ טסעווש) טרָא ןַא ףיוא טשינ טייטש

 ןייק טשינ טָאה ךַאז םוש ןייק; .םזיויטַאלער וצ ךיוא טריפרעד םיא טָאה

 -גגעק ןייא ןופ רעביא טייג ןוא ךיז טרעדנע רָאנ ,ןטפַאשנגייא עליבַאטס

 יב ."ןטייווצ ןיא דנַאטש

 -ַאב סָאװ ,ןצַאזנגעק ןגיל ןדנַאטשנגעק עלַא ןופ רוטַאנ רעד ןיא

 -טנַא ןופ ץעזעג סָאד זיא ןצַאזנגעק ןופ ףמַאק רעד .קיטייזנגעק ךיז ןפמעק

 ,ץלַא ןופ סעצָארּפ-סגנולקיװ

 זיא ,ךיז טרעדנע ץלַא ביוא .טנעװקעסנָאק גנערטש זיא טילקַארעה

 -ַאטס יד זיא רע ."יער ַאטנַאפ, רעד ,גנורעדנע יד : ליבַאטס ךַאז ןייא רעבָא

 ַא ןבָאה רימ זַא ,ןעגנורדעג זיא םעד ןופ .רוטַאנ רעד ןופ טפַאשנגייא עליב

 "עג יד זיא סָאד .רָאפ ןעמוק ןעגנורעדנע יד ןכלעוו ךרוד ,רדס ןליבַאטס

 .גנולקיװטנַא רעד ןופ טייקיסעמצעז

 .רעטנוא טגיל ץלַא עכלעוו ,ןצעזעג ענרעזייא ןשרעה רוטַאנ רעד ןיא

 לא א
2 

 רעשיפָאזָאליפ רעשיטילקַארעה רעד ןופ גנַאג"ןעקנַאדעג רעפיט רעד

 טפַאשנסיװ רעד ןופ ָאוינ םעד ןגיטשעגרעביא טייוו טָאה עכלעוו ,הטיש

 ןופ ןשטנעמ ליפ רַאפ ךעלדנעטשרַאּפ טשינ ןעוועג זיא ,םוטרעטלַא ןיא

 ןעמָאנצ םעד ןעמוקַאב טילקַארעה טָאה ךיוא רעבירעד .טייצ רענעי

 .רעכעלדנעטשרַאפמוא טסייה סָאד -- "רערעטצניפ.

 -ָאליפ יד ןופ ןפירגנָא יד ןופ טיהעגּפָא טשינ םיא טָאה סָאד רעבָא

 טוג אקווד ןבָאה ייז .לדַא םעד טנידעג ןבָאה עכלעוו ,רעקנעד ןוא ןפָאז

 ןופ עדייבעג עצנַאג יד טצריטש סָאװ ,"ערעל עכעלרעפעג; ןייז ןענַאטשרַאפ

 ,עיגָאלָאעדיא ןופ ןיז ןיא -- םעטסיס-ןפַאלקש ריא ןוא טלעוו רעטלַא רעד

 רעד ןופ יוב ןכעלטפַאשלעזעג םעד אליממ ןוא ץיטסוי ,קיטע ,עיגילער

 ,הכולמ

 ןירטקָאד רעייז טימ ןטַאעלע-ןפָאזָאליפ יד ןפירגעגנָא םיא ןבָאה'ס

 -לַארענעג ַא .ץלַא ןופ (טייקכעלגעווַאבמוא) עיצרעניא רעטולָאסבַא ןופ

 -לטימ רעד .ןָאטַאלּפ טריפעג טָאה קנַאדעג ןשיטילקַארעה ןגעק טכַאלש

 טנערברַאפ טָאה ךריק רעשילױטַאק רעד ןופ רוטַאטקיד ןייז טימ רעטלַא

 .ןטנעמנַארפ רָאנ ךיז ןבָאה טעװעטַארעג .קרעװ ענייז עלַא
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 .טקריוועג ןוא ןבילבעג זיא ערעל עשיטילקַארעה ערַאברעדנוװ יד רעבָא

 לא יא
4 

 -נָא קיניזטסוװַאב טָאה רעכלעוו ,ףָאזָאליפ רעסיורג רעטשרע רעד
 -נגעק ןופ טייהנייא ןופ ערעל ןייז וצ ,קיטקעלַאיד סטילקַארעה וצ ןדנובעג
 ,הטיש עשיפָאזָאליפ ןייז .לעגעה ןעוועג זיא ,"יער ַאטנַאפ, ןופ ןוא ,ןצַאז
 גנולקיװטנַא רעד ןיא גנורּפש ןקיזיר ַא ןופ טקודָארּפ ַא ןעוועג זיא סָאװ
 -טּפיױה יד ףיוא טריזַאב ךיז טָאה ,טפַאשנסיוו רעשיאעּפָארײא רעד ןופ
 ,ןטילקַארעה ןופ ןעקנַאדעג

 -רַאפ -- לעגעה ןבירשעג טָאה -- עטכישעג רעד ןופ עיפָאזָאליפ יד;

 םעד רָאנ ךָאנ טשרָאפ יז ןבעל רעייז ןוא םידיחי טימ טשינ ךיז טמענ
 םעד ןקעדטנַא וצ קידנבערטש ,ןשינעעשעג יד ןופ טלַאהניא םענעטלַאהַאב

 -קיװטנַא ריא ןופ קיגָאל יד ,עטכישעג רעד ןופ (גנַאג) םטיר ןכעלרעניא
 ."טבערטש יז ןכלעוו וצ ליצ םעד ןוא גנול

 טױל טסייה סָאד -- 'קידלכש רָאפ ץלַא טמוק עטכישעג רעד ןיא;

 .ןצעזעג עטמיטשַאב

 ,קרעוו ןייז ןופ טלַאהניא םעד ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה ןיילַא ןָאעלָאּפַאנ;

 -ער רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ רעבערגַאב רעד ,רע .ןפַאשעג טָאה רע סָאװ
 זיא עיצולָאװער יד זַא ,גנוטכיר רעד ןיא טקריוװעג רעבָא טָאה ,עיצולָאװ
 -ָאריײא ןַא ןרָאװעג ןוא ןצענערג עלַאנָאיצַאנ ,עלַאקָאל יד רעסיוא סױרַא
 רענײמעגלַא רעד ןופ לײטדנַאטשַאב רעשינַאגרָא ןַא --- טקַאפ רעשיאעּפ
 ןעוועג זיא סָאד רעבָא .ןיינ 1 גנובערטש ןייז ןעוועג סָאד זיא יצ .עטכישעג
 ."קרעוו ןייז ןופ טלַאהניא רעוויטקעיבָא רעד

 ַא ָאד זיא עטכישעג רעכעלשטנעמ רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא

 עלַא ךרוד געוו ןוויסערגָארּפ ריא ךיז טדיינש עכלעוו ,טייקיסעמצעזעג
 .ןצַאזנגעק ןופ ףמַאק ןכעלרעהפיואמוא ןַא ךרוד ,ןטייקירעווש ןוא רענרעד

 ןיא זיא גנובערטש ןוא ףמַאק רעייז סָאװ ,יד רָאנ ןענייז טכערעג
 ןקידלכש ריא ךיז טייג סָאװ ,עטכישעג רעד ןופ ןצעזעג יד טימ גנַאלקניײא

 .געוו

 ,ןבעל ןגעק טשינ ןוא ןבעל ןטימ ןייג קידנעטש ןעמ זומ רעבירעד

 ןכעלטכישעג םעד ןופ ןפרָאװעגּפָא ,ןסױטשעגּפָא ןרעוו טשינ לי ןעמ ביוא

 .שרַאמ
 עדנילב עדעי ,טײקשיטנַאטקעס עדעי ךעלדעש ױזַא זיא רעבירעד
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 ןייג טיידַאב סָאד לייוו ,תמא םעד ןעז ןלעװ טשינ רעדעי ,טייקטנשקעעגנייא

 םעד ןגעק ,טפַאשנסיו רעד ןגעק ,ןצעזעג עריא ןוא עטכישעג רעד ןגעק

 ,קנַאדעג ןשיגָאל

 ןיא טפַאהפמַארק ךיז טלַאה ןעמ ןעוו ,טרָא ןַא ףיוא טייטש ןעמ ןעוו

 טימ טיירש ןעמ ןעוו ,קירוצ ןעמוק טשינ ןיוש ןעק סָאװ ,גָאט ןקיטכענ

 סָאד זיא -- "!ןטכַארט טשינ שרעדנַא ןיוש ןליוו רימ,, : טייקנסיברַאפ

 רַאפעג ַא קיטייצכײלג ןוא ,קנַאדעג ןשיטקעלַאיד ןופ גנונעקיײלרַאפ ַא

 "דעש ַא טימ) ךיוא ןעק ןעמ ןכלעוו ,סערגָארּפ ןכעלטפַאשלעזעג םעד רַאפ

 .ןרעמַאזגנַאלרַאפ ,ןקיטעּפשרַאפ (עיגעטַארטס עכעל

= 

 ןופ גנולקיװטנַא יד ןעזעג טָאה ,טסילַאעדיא ףָאזָאליפ רעד ,לעגעה

 רעד ןופ גנולקיװטנַא רעקיסעמצעזעג ,רעשיגָאל רעד ןיא עטכישעג רעד

 -ניבנָא ,רעבירעד ."לכש-טלעוו ןקיביײא; םעד ןופ ,"עיידיא רעטולָאסבַא;

 רע טָאה ,קיטקעלַאיד ןוא גנַאגיןעקנַאדעג ןייז וצ ,ןטקילַארעה וצ קידנעד

 .ערעל ןייז ןופ טלַאהניא ןשיטסילַאירעטַאמ םעד ףיוא ןזיוועגנָא טשינ

 -ילקַארעה יד טעדנעװעגנָא טָאה רעכלעוו ,סקרַאמ ןָאטעג טָאה סָאד

 ןוא ךיז טדניצ סָאװ ,(עירעטַאמ) "רעייפ ןקיביײא; םעד : ןּפיצנירּפ עשיט

 סָאװ ,ןצַאזנגעק ןופ ףמַאק;ע םעד ;ןצעזעג עטמיטשַאב טיול סיוא ךיז טשעל

 ןופ (סעצָארּפ-סגנולקיװטנַא) קיטקעלַאיד רעד ןופ טלַאהניא רעד זיא

 טסייה סָאװ ,ןטכַארט ןופ ןפוא ןויסערגָארּפ םעד : "עטכישעג ןוא רוטַאנ רעד

 רעד לייוו) ןריזילַאנַא ןוא ןשרָאפ רָאנ ,טרָא ןַא ףיוא ןייטש טשינ לָאמנייק

 .(טרעו רעכעלשטנעמלַא סלַא גנוגעווַאב ןיא קידנעטש ןייז זומ לכש

 םזילַאירעטַאמ רעשיטקעלַאיד רעד ןײטשטנַא טנָאקעג טָאה םורַא ױזַא

 ןגייווצ עלַא רַאפ תמא םעד ןכוז ןוא ןשרָאפ ןופ רעוועג עקיטכעמ סָאד --

 .טפַאשנסיו רעכעלשטנעמ רעד ןופ

 ,רעקיטקעלַאיד ןסיורג ןטשרע םעד סלַא ,ןטילקַארעה ןופ לָאר יד

 -עג טָאה רע .ערעיוהעגמוא ןַא עיּפָאזָאליפ ןופ עטכישעג רעד ןיא זיא

 רע ,קנַאדעג ןכעלשטנעמ ןויסערגָארּפ ןופ גיז ןרַאפ געוו םעד טרעטסַאלפ
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 ןכעלטפַאשנסיװ ,ןקיטכיר םעד ןרוטנָאק ענײמעגלַא ןיא טנכייצעגנָא טָאה

 טרָאװ םוצ ןעמוקעג רעטעּפש ןרָאי רעטנזיוס טימ זיא רעכלעוו ,דָאטעמ

 .ןכוז ןוא ןשרָאפ ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא

 "נסיוו ַא רָאנ טשינ זיא ערעל רעשיטילקַארעה רעד ןופ גנוטיידַאב יד

 עכעלברעטשמוא ןייז .עשילַארָאמ ןוא עכעלטפַאשלעזעג ַא ךיוא ,עכעלטפַאש

 ןטכעלש ןופ רעטקַארַאכ ןדנעייגרעביא םעד ףיוא ןָא טזייוו ?יער ַאטנַאּפ,

 ןפורעג טָאה רע .ןטוג ןופ גיז ןופ טייקידנעוװטיונ רעשירָאטסיה רעד ןוא

 ,ביוט ןוא דנילב ןייז וצ טשינ ןוא ןטכַארט וצ (קלָאפ סָאד) סָאמעד םעד

 ףרַאד טלעוו יד ןוא ,טלעװ רעד ןופ עינָאמרַאה טפַאש (סָאגָאל) לכש לייוו

 .עקידלכש  ַא ןייז

 ןקירד עכלעוו ,קרעװ עכעלברעטשמוא ןפַאש רעלטסניק עכעלקריוו

 .םענייש ןוא ןטכערעג ןטוג םוצ ,שטנעמ ןופ גנובערטש עקיבייא יד סיוא

 ןרירעגוס ייז .לעוטקַא ןוא גנוי תופוקת עלַא ןיא ןענייז קרעװ עכלעזַא

 ,שטנעמ ַא יו ןטכַארט וצ ,שטנעמ ַא יװ ןבעל וצ ױזַא יו ,רעטנוא ןגָאז ןוא

 .טלעוו רעכעלקילג ,רעכעלשטנעמ ַא רַאפ שטנעמ ַא יװ ןפמעק וצ

 -רעטלַא ןופ ףָאזָאליפ ןשיכירג ןסיורג ןופ עיּפָאזָאליפ יד זיא עכלעזַא

 ,קנַאדעג ןשיטקעלַאיד ןופ רעטָאפ םעד -- זעפע ןופ ןטילקַארעה -- םוט

 ױו טעטוע עכעלעזַא טימ (ַאינָאי) עיזַא ןיילק ןופ ץניווָארּפ ַא (!

 ןבָאה ןפָאזָאליפ עשינָאי עפורג רעד וצ .ערעדנַא ןוא ַאנעירפ ,זעפע ,טעלימ

 טרעדנוהרָאי םקעז -- סענעמיסקַאנַא ,רעדנַאמיסקַאנַא ,סעלַאט :טרעהעג

 .גנונעכער-טייצ רעיינ רעד רַאפ

 עזענעג רעד טימ ךיז טמענרַאפ יז .עימָאנָארטסַא רעד ןופ לייט ַא (2

 .רעפרעק עשילמיה ןופ עיצולָאווע ןוא
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 ןופ רענאיפ רעד - טאדקאס
 קנאדעג ןשיטע-שיצאזאליפ

 -ָאליפ ןופ רעגיילטנורג רעד סלַא עטכישעג רעד ןיא ןיירַא זיא רע

 רָאנ ,הטיש רעלעניגירָא ןייז טימ זיולב טשינ ,קנַאדעג ןשיטע-שיּפָאז

 לָאז ןעמ ביוא -- טומ ןוא עדריוו ןופ ליּפשיײיב ןכעלנעזרעּפ ןטימ ךיוא

 עטמירַאב ענייז ןופ קרעװ יד -- םירוקמ עקיצנייא יד ןביולג סלַאפנדעי

 .םידימלת

 ןטַארקָאס ןופ ערעל ןוא ןבעל םעד ןגעוו ןסייוו רימ סָאװ ,ץלַא לייוו

 "ירג:טלַא ןסיורג םעד ןופ "ןגָאלַאיד יד, ףיוא ךעלסילשסיוא ךיז טציטש

 "רעטלַא ןסיורג ןופ (1 "ַאיליבַארָאמעמ' יד ףיוא ,ןָאטַאלּפ ףָאזָאליפ ןשיכ

 ,רעליש-טּפיוה ענייז -- טנָאפָאנעסק רעקירָאטסיה ןכעלמיט

 טַארקָאס .ערעדנַא ןוא לעטָאטסירַא ךיוא טָאה םיא ןגעוו ןבירשעג

 טעדנירגַאב טָאה רע .קרעוו םוש ןייק טזָאלעגרעביא טשינ רעבָא טָאה ןיילַא

 ,טיוט ןייז ךָאנ זַא ,םעד טימ טרָאװ םענעבירשעג םעד רַאפ ארומ ןייז

 ,סענעיה עדליוו יװ ,ןעקנַאדעג ענייז ףיוא ןפרַאו ךיז םיאנוש יד ןלעוו

 .ןקידיײטרַאפ ןענָאק טשינ ייז טעו ,רע ןוא

 סָאװ ,גנוטכיר יד בױהנָא םעד טיצ ןטַארקָאס ןופ זַא רעכיז זיא'ס

 "יפעד רעטשרע רעד טָאה טַארקָאס ."שטנעמ ןופ עיפָאזָאליפ, ךיז טפור

 ,דלַאװ ןיא רעמייב יד ןָא טשינרָאג רימ ןעייג ס,; :זיועד םעד טרינ

 -ַאמעלבָארּפ רעד ןיא ."סַאג רעד ףיוא שטנעמ רעד ךימ טריסערעטניא'ס

 ןופ ןעמיורט יד ןיא ,קילג ןוא עדריוו ןייז ןופ ,ןבעל ןכעלשטנעמ ןופ קיט

 יד ןוא ךות םעד ןעזעג רע טָאה ,טייהיירפ ןוא טייקנביוהרעד רעשילַארָאמ

 ,עיפָאזָאליפ ןופ עבַאגפיוא

 ןטלַאהעג טָאה רֶע עכלעוו ,רוטַאנ יד ןעגנַאגעגנָא טשינ םיא זיא ס

 ךיז רָאנ .שינעטנעקרעד רעכעלשטנעמ רעד רַאפ ערַאבכיײרגרעד-טשינ סלַא

 רָאפרעד ףןענרעלרעד שטנעמ רעד ןָאק -- ןטלַאהעג רע טָאה -- ןיײלַא
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 יצ טסעפ לעטש; "! ןיילַא ךיז ןעקרעדא : גנוזָאל רעד טימ ןעמוקעג רע זיא

 ןיא זיא טסביולג וד סָאװ ןיא סָאד יצ ,עקיטכיר ןענייז ןעקנַאדעג ענייד

 יד ןיילַא ךיז רַאפ רדסכ ײנַאב !עייקיטכערעג ןוא תמא ןטימ גנַאלקנייא

 "?שטנעמ רעקידריוװ ַא יו ךיא בעל יצ : עגַארפ

 םעד ןעקנַאשַאב טָאה ןיײלַא רוטַאנ יד זַא ,טנרעלעג טָאה טַארקָאס

 רע ביוא ,עטכעלש ןענייז שטנעמ ןופ ןטַאט יד ביוא .טייקסטוג טימ שטנעמ

 ןסיוומוא ןייז ןופ טַאטלוזער ַא סָאד ןיא ,דניז ןוא סנכערברַאפ טייגַאב

 סָאד ידכ ,שטנעמ םעד ןפלעה ףָאזָאליפ ןופ טכילפ יד זיא עקַאט רַאפרעד

 ןופ סױרַא ןלָאז ,טרָאװ םוצ ןעמוק ןלָאז ,םיא ןיא זיא סָאװ ,ענייש ןוא עטוג

 טל -- ףרַאד רעקנעד רעד .סיוש סעמַאמ רעד ןֹופ דניק ַא יו ,םיא

 דניק סָאד ןעמוק טפלעה סָאװ ,םַאבייה ַא ןופ טעברַא יד ןריפסיוא -- םיא

 -ָאליפ ןופ דָאטעמ ןצנַאג ַא טעברַאעגסיױא טָאה טַארקָאס .טלעוו רעד ףיוא

 סָאװ ,םענייש ןוא ןטוג םעד וצ גוצַאב ןיא טירש עשירעשוקַא-שיּפָאז

 ,שטנעמ ןיא טלמירד

 ןופ ןפוא ןטַארטעגכרוד-ינעג ַא ןיא ןענַאטשַאב זיא דָאטעמ רעד

 רענָאיּפ רעד טַארקָאס זיא טיבעג םעד ףיוא ..ןשטנעמ טימ ןכערּפשעג ןריפ

 ןטלַאהרַאפ דיירסיוא ןַא רעטנוא טגעלפ רע .טסנוק-עיסוקסיד רעד ןופ

 ענעדישרַאפ ףיוא ןכערּפשעג ייז טימ ןדניבנָא ןוא סַאג רעד ףיוא רעייגכרוד

 ױזַא ןוא ,עדריוו ,לַארָאמ ,טייקיטכערעג ,טומ ,עביל ,רשוי ןגעוו -- סעמעט
 .רעטייוו

 ןופ טייקפיט ןוא המכח רעד רַאפ תולעּפתה טימ לופ ןייז טגעלפ רע

 ןדער וצ קיסיילפ ןוא יירפ טקיטומעג טָאה רע ןכלעוו ,רעכערּפשטימ ןייז

 ןצַאזנגעק ןופ ךמס ןפיוא .ףירגנָא רעד ןעמוקעג זיא דלַאב רעבָא

 -טשינ יד ןזיוועגפיוא םיא רע טָאה ,רעייגכרוד ןופ גנַאגיןעקנַאדעג םעניא

 -לעוו ,קנַאדעג ןופ ורמוא םיא ןיא טקעוװרעד ,גנולעטש ןייז ןופ טייקיטכיר

 טָאה םורַא ױזַא .ןשרָאפ ןוא ןריזילַאנַא רעפיט ןוא רעטיירב טמענ רעכ

 ,עטולָאסבַא; ןיא ,סעמנָאד ןיא ןביולג ןדנילב םעד טרעטעמשעצ טַארקָאס

 זיא סָאװ ,ןסיוו ךָאנ טשרוד ַא שטנעמ ןיא ןפורעגסױרַא ןוא ,"ןתמא ערעכיז

 ,טצענערגַאבמוא

 רעטּפיגע יד , : רעטרעוו סטַארקָאס "ןגָאלַאיד,, יד ןיא טנָאמרעד ןָאטַאלּפ

 סלָא ןוא ."ןסיוו ביל ןבָאה ןכירג רימ רעבָא ,טלעג ביל ןבָאה רעיצינעפ ןוא

 ןייז ףיוא טכַא ןייק ןגייל טשינ רע טגעלפ ,םעד ףיוא גנוזייוונָא עכעלטייד

 "מורַא רע טגעלפ ,רעטניוו ןוא רעמוז ,רָאי ץנַאג ַא .ןעזסיוא ןכעלרעסיוא
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 -עלע עכייר יד וצ .שובלמ ןטצונעגּפָא ,ןטלַא ןבלעז ןיא ןוא סעװרָאב ןייג

 ןכַאז לפיו טעז; :ןגָאז רע טגעלפ ,טָאּפשעג םיא ןופ ןבָאה סָאװ ,ןטנַאג

 ."ןבָאה טשינ ייז ףרַאד ךיא סָאװ טלעוו רעד ףיוא ָאד זיא'ס

 -רעטלַא ןיא רעטעּפש רעטמירַאב רעד ךיז טמענ ךיוא ןענַאד ןופ
 זיא סָאװ ץלַא) "?ָאטרָאּפ םוקעמ ,ַאעמ ַאינמָא; :גנוזָאל ,םיור ןכעלמיט
 שטנעמ ןופ םוטכייר עתמא סָאד זַא ,טײדַאב סָאװ ,(ךיז טימ ךיא גָארט סניימ
 ןכלעוו ןופ ,שזַאגַאב רעקיטסייג ןייז ,ןסיוװ ןייז ,טלעוו עכעלרעניא ןייז זיא
 .ןביױרַאב טשינ םיא ןָאק רענייק

 טנרעלעג ,שטנעמ םעד ןביוהעג שילַארָאמ םורַא ױזַא טָאה טַארקָאס

 -טניירפ ןוא טנַארעלָאט רָאנ ,שיטקידָאּפַא ,שיטָאּפסעד ,ןסירַאפ ןייז טשינ םיא

 "רעד סעּפע ךיז ןעמ ןָאק ןדעי ןופ לייוו ,קנַאדעג ןכעלשטנעמ ןדעי וצ ךעל

 רעכעלברעטשמוא ןייז ךיוא טמוק ןענַאד ןופ ןוא .ןענרעל סעּפע ןסיוו
 סָאװ ,"טשינרָאג סייוו ךיא זַא ,סייוו ךיא; : (קורדסיוא-ןּפיצנירּפ) ?ָאדערק;,
 ןיז ןשירעיצרעד ןיא .גנוטיידַאב עשיפָאזָאליפ ןוא עשירעיצרעד ַא טָאה
 טשינ לָאז שטנעמ רעד לפיוו לייוו ,טייקנדײשַאב וצ לומיטס ַא סע זיא

 סָאװ ,טפַאשנסיוװ רעקיזיר רעד ןופ לייט םעניילק ַא רָאנ רע טסייוו ,ןסיוו

 ןענרעל קידנעטש שטנעמ ַא ךיז ףרַאד רַאפרעד .ןטיבעג ליפ ױזַא םורַא טמענ

 ,טרעקרַאפ ,סע זיא ןיז ןשיפָאזָאליפ ןיא .ןסיוו ןייז ןרעכיירַאב רדסכ ןוא
 ןטייקכעלגעמ עריא ןוא טפַאשנסיװ רעד ןיא ןביולגמוא ןופ קורדסיוא ןַא
 .ןצעזעג עריא ןוא רוטַאנ יד ןענרעלרעד וצ

 ךָאנ טשרוד ןופ ליּפשייב רעקידעבעל ַא ןעוועג זיא ,ןײלַא טַארקָאס

 עטכישעג רעד ןיא ןיירַא זיא רע .טנרעלעג רעהפיוא ןָא ךיז טָאה רע .ןסיוו

 ,טקַאדידָאטיױא ןַא ןופ רעטסומ סלַא ,ללכב טפַאשנסיװ ןוא עיּפָאזָאליפ ןופ

 רָאנ טשינ ןענַאטשַאב זיא יז .גנודליבטסבלעז ןייז טריזינַאגרָא טָאה סָאװ

 .לָארטנָאק-טסבלעז ַא ןיא ךיוא רָאנ ,םיחוכיוו ןריפ ,ןטכַארט ,ןענעייל ןיא

 ןופ טכַארבעגסױרַא; טשינ ,טגערעגפיוא טשינ םיא ןבָאה ןגָארפ םוש ןייק

 זיא רעגערפ רעד ןעוו ,טקיאורַאב ןוא ןדירפוצ ןעוועג זיא רע ."םילכ יד

 טימ ,טייקיאור ןייז ,דלודעג רענרעזייא ןייז .רעטרעלקעגפיוא ןַא קעװַא

 .ןשטנעמ םיא וצ ןגיוצעגוצ ןבָאה ,סעיצָאמע עלַא טשרעהַאב טָאה רע רעכלעוו

 יו ןעטַא ןופ רעצעלּפ ןוא ןסָאג יד ףיוא ןעלגנירמורַא םיא ןגעלפ ייז

 .ןזייוַאב ךיז טגעלפ רע רָאנ

 -ָאט ןופ טייקידנעװטיונ עטולָאסבַא יד טעדנירגַאב טָאה טַארקָאס
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 רעד זַא ,טנרעלעג טָאה רע .שטנעמ ןיא ןביולג ןפיט םעד טימ ,ץנַארעל
 וצ ןשטנעמ ףיוא-טגניווצ סע רעװ ,ץנַארעלָאט יד טקיטלַאװגרַאפ סע רעוו
 רוטַאנ רעד ןופ ןצעזעג יד טקיטלַאװגרַאפ רעד ,רע יו ױזַא רָאנ ,ןטכַארט
 טַאמילק ןיא רָאנ ןעלקיװטנַא ךיז ןָאק סָאװ ,קנַאדעג ןכעלשטנעמ ןופ ןוא
 .שיוטסיוא-ןעקנַאדעג ןעיירפ ןופ -- ץנַארעלָאט ןופ

 עקיטסייג יד, ןופ טָאּפשעג עינָאריא רעקיסייב ןייז טימ טָאה טַארקָאס
 -נעטשטסבלעז ַא רַאפ ,גנוניימ רעכעלצעזנגעק ַא רַאפ ןרעטיצ סָאװ ,"ןזיר
 יװ ,"המשנ רעכעלשטנעמ רעד ןופ טכיל; רַאפ ,קנַאדעג ןכעלשטנעמ ןקיד
 - .גָאט ןרַאפ זיומרעדעלפ יד

 ףיוא ָאגוה רָאטקיװ ךיז טפורַאפ רעטעּפש רָאי 2200 רעכעה טימ
 ,ןטכַארט סָאװ ,ןשטנעמ עלַא ביל בָאה ךיאק : טסעפ טלעטש רע ןעוו ,ןטַארקָאס
 ןייז ןיוש טיידַאב ןיילַא ןטכַארט .ךיא יװ שרעדנַא ןטכַארט סָאװ יד ךיוא
 ןיא גנוגנערטשנָא ןַא ןלַאפ עלַא ןיא ןוא קידנעטש זיא סָאד ,ךעלצונ
 טייהכיילג ,טייקיטכערעג ,רשוי ןופ לָאבמיס םעד -- טָאג ןופ גנוטכיר רעד
 ",טייהיירפ ןוא

 -יגירָא סטַארקָאס זַא קימיטשנייא ןענייז תוטיש עלַא ןופ ןפָאזָאליפ
 ,"עינָאריא עשיטַארקָאס, יד ,דָאטעמ-חוכיוו ןייז ,טסנוק-עיסוקסיד עלענ
 ןיא ןכורּפשרעדיװ ,ןצַאזנגעק ןעניפעגסיוא ןיא ןענַאטשַאב זיא עכלעוו
 .רעד םיא טָאה סױטשנעמַאזצ רעייז סָאװ ,שטנעמ ןופ גנַאג"ןעקנַאדעג
 רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ עזַאב יד ןרָאװעג זיא --- תמא םוצ טרעטנענ
 -טפַאשנסיוװ סלַא ייס ,ןטכַארט ןופ ןפוא ןשיּפָאזָאליפ סלָא ייס ,קיטקעלַאיד
 ,דָאטעמ-סגנושרָאפ ןכעל

 ,םזילַאירעטַאמ רעשיטקעלַאיד רעד רעטנוא ךיוא טכיירטש סָאד
 .עיפָאזָאליפ עשיטסיסקרַאמ יד טסייה סָאד

 גָאגָאדעּפ ןוא טסילַארָאמ ,ףָאזָאליפ סלַא ,ןטַארקָאס ןופ דליב סָאד
 רעטמירַאב :טלעװ ןוא רעטנַאקַאב רעד זיא סָאד .וויטיזָאּפ-ךיוה .זיא
 עטסעפ ,ןסיוװ ,המכח ןייז רַאפ --- ּפָאק םעד ןגיוב עלַא ןכלעוו רַאפ טַארקָאס
 -עטַא רעד ןופ טכירעג ןרַאפ ךיוא גנוטלַאה רעקיטומ ןייז רַאפ ,ןּפיצנירּפ
 רעד רַאפ ,טױט םוצ טּפשמרַאפ םיא טָאה עכלעוו ,עיטַארקָאמעד רעשינ
 -.טױא ,טױט םעד טנגעגַאב טָאה רע עכלעוו טימ טייקיאור ןוא עדריוו
 ,םסיַאטוקיצ םעד ,לייטרוא ןטימ גנַאלקניײא ןיא קידנעקנירט

 ,רעכעלברעטשמוא רעסיורג רעד -- טַארקָאס ןייא רעבָא זיא סָאד
 טקוקעג טשינ ,ךריק עשילױטַאק יד טקיליײהרַאפ וליפא טָאה'ס ןכלעוו
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 םיא "ןקידלושַאב, ןפָאזָאליפ ןוא רעקירָאטסיה ליפ סָאװ ,םעד .ףיוא
 ,םזיאעטַא ןיא

 ףיוא טריזַאב ,רעקנעד ןבלעז םעד רעביא םוידוטש עיונעג ַא רעבָא
 ,טַארקָאס ןטייוצ ַא זדנוא טזייו ,ןשינעעשעג ןוא ןטקַאפ עשירָאטסיה
 ןיא ןעוועג זיא (עשיּפָאזָאליפ טשינ ןוא)} גנולעטשנייא עשיטילָאּפ סנעמעוו

 ,קיטע רעטקידערּפעג רענעגייא ןייז ןופ ןטָאבעג ליפ וצ ץַאזנגעק

 רעד ןופ רענגעק םענעסיברַאפ ַא ןופ דליב ַא ןַאד ןעמוקַאב רימ

 ןשיכרַאגילָא ןופ (רעגניזַאב) טעגָאלָאּפַא ןוא עיטַארקָאמעד רעשינעטַא

 ןעוועג טַארקָאס ךָאד זיא סָאד .עטרַאּפס ןיא םישזער ןשיטַארקָאטסירַא

 ,דַאיביקלַא ןוא טנָאּפָאנעסק ןופ רעריפ רעקיטסייג ןוא רעיצרעד רעד

 ןופ טייצ רעד ןיא ןכרַאגילֶא רענַאטרַאּפס יד וצ רעבירַא ןענייז עכלעוו

 טַארקָאס זיא סָאד .(עטרַאּפס ןוא ןעטַא ןשיווצ) המחלמ רעזענָאּפָאלעּפ רעד

 -ָאליפ ןסיורג םעד ,ןָאטַאלּפ דימלת ןטמירַאב ןייז ןופ רערעל רעד ןעוועג

 רעמיטנגיא-ןפַאלקש רעסיורג ןוא עיכרַאגילֶא רעשינעטַא רעד ןופ ףָאז

 עלעדיא ףיוא תומשנ יד טלײטעג טָאה רעכלעוו ,רעציזַאב-דרע ןוא

 יד ןבָאה רַאפרעד ,(ןשטנעמ-סקלָאפ ןופ) עטסָארּפ ןוא (עשיטַארקָאטסירַא)

 ,ייז רַאפ ןטעברַא עטייוצ יד ןוא ןשרעה קידנעטש טפרַאדעג עטשרע

 ,ןשַאיטירק ןופ רעיצרעד ןוא רערעל רעד ןעוועג ךיוא טַארקָאס ךָאד זיא סָאד

 רעד טימ ןפרָאװעגּפָארַא ןבָאה עכלעוו ,ןענַאריט 20 יד ןופ טּפיוה םעד

 -יגער עשיטַארקָאמעד עשינעטַא יד ןכרַאגילָא רענַאטרַאּפס יד ןופ ףליה

 ,עלַא רעביא דָאב-טולב ַא טריפעגכרודַא ןטַאנָאמ 9 ןופ ךשמ ןיא ןוא גנור

 .עיטַארקָאמעד רעד וצ עיטַאּפמיס ןיא טקיטכעדרַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ

 ךיילג ןדנָאװעג ךיז טָאה טכַאמ-רָארעט רעד ןופ ץיּפש ןיא שַאיטירק

 ןיא םיא טימ ןטעברַאטימ לָאז רע רעיצרעד ןוא רָאסעּפָארּפ ןרעייט ןייז וצ

 .ךורברעביא רעד ןעמוקעג זיא ָאד ןוא .גנונעדרָא עיינ יד ןלעטשנייא

 עשילַארָאמ ןוא טעברַאטימ ןייז ןבעג ןופ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה טַארקָאס

 רַאפ ןקָארשרעד ןיילַא ךיז טָאה רע .עדנַאב-רעקנעה רעד גנוציטשרעטנוא

 ,טרעטיצעגפיוא טָאה רע .ןכערברַאפ ןשיכרַאגילָא ןופ טעטיזָאורטסנָאמ רעד

 טלַאטשעג עטריזילַאירעטַאמ יד טנעָאנ רעד ןופ ןעזרעד טָאה רע ןעו

 .טריציפירָאלג רעירפ טָאה רע עכלעוו ,ןלַאעדיא עשיטילָאּפ יד ןופ

 ןופ ןטַארקָאמעד יד ןרעבָארעד ,ליורג ןופ ןטַאנָאמ 9 ךָאנ ןעוו ןוא

 ןטּפשמ'ס .טכירעג ןרַאפ טלעטשעג טַארקָאס טרעוו ,טכַאמ יד קירוצ ןעטַא

 יד ךיוא רָאנ ,קלָאפ ןופ רעטכעט ןוא ןיז עקידעבעל יד רָאנ טשינ םיא
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 רעד ןופ רעריפ ןקיטסייג םעד םיא ןיא ןעעז ייז .עטעדרָאמרעד רעטנזיוט

 -ָאעדיא-טפיוה םעד ,רעיצרעד ןוא רערעל ,ףעש םעד ,עילַאנַאכקַאוװ-דרָאמ

 .גנונעדרָא רעשיטַארקָאמעד רעד ןופ םיאנוש ענעסיברַאפ יד ןופ גָאל

 סָאװ 1 קלָאפ ןופ טּפשמ ןרַאפ קידנעייטש ,טַארקָאס טליפעג טָאה סָאװ

 טַאהעג לַארָאמ רעכעלשטנעמ רענעביוהרעד ןופ רעקידיירּפ רעד ,רע טָאה

 -רַאפ ןייז רַאפ ןענופעג רע טָאה סָאװ ? ריקליוו ןופ תונברק יד ןגָאז וצ

 ? גנוקידייט

 טגידעג ,רעגירק רעטוג ַא ןעוועג זיא רע זַא ,ןזיוועגפיוא טָאה רע

 ןוא ןצעזעג יד טיהעגּפָא ,דנַאלרעטָאפ סָאד טקידיײטרַאפ ,רעטילימ ןיא

 םיא ןבָאה עכלעוו ,תוליכר ןופ ןברק סלַא ןעזעג ךיז טָאה רע .םיגהנמ

 .טפַאשלעזעג רעד רַאפ שטנעמ ןכעלרעפעג סלַא טלעטשעגרָאפ

 רע זַא ,ןפרָאװעגרָאפ רעקידלושַאב ענייז םיא ןבָאה ןטַארקָאס טיול

 ןוא דרע ןוא למיה ןופ ןשינעמייהעג יד ןיא ןעגנירדניירַא טלָאװעג טָאה

 "ערעל עכעלרעפעג; יד ערעדנַא טנרעלעג

 טשינ לָאמנײיק טָאה רע זַא ,רעטכיר יד טרעכיזרַאפ טָאה טַארקָאס

 טימ גנַאלקנייא ןיא טבעלעג ןוא רעטעג יד ןגעק סטכעלש ןייק טגָאזעג

 .ןבעל ןייז טימ טריפ ןוא המשנ ןייז ןיא זיא עכלעוו ,לַארָאמ רעכעלטעג רעד

 -נַא טלָאװעג טשינ ךיז טָאה רע זַא ,ףרווורָאפ םעד ּפָא טפרַאװ רע

 ןשיטַארקָאמעד םוצ האנש בילוצ) ןעטַא ןופ ןבעל ןשיטילָאּפ ןיא ןרישזַאג

 יד ןענרעלרעד ןלעוװו ןיא טייקיטעט עשיטילָאּפ ןייז טעז רע .(םישזער

 ,קילג רעכעלקריוו וצ לסילש םעד ןעניפעג וצ ידכ ,תומשנ עכעלשטנעמ

 ןגָאז וצ ךעלרעפעג ןעוועג זיא ןעטַא ןיא זַא ,טנָאטַאב טָאה טַארקָאס

 "תמא םעד ביל טשינ טָאה קלָאפ סָאד;, ...לייו ,תמא םעד

 ןביג'ס סָאװ ,טנעמוגרַא "רעטסקרַאטש , רעד ןעמוקעג זיא ןַאד ןוא

 עניימ ביוא/ :(.ַא א טנָאּפָאנעסק ,ןָאטַאלּפ) ןפַארגָאיב ענייז עלַא ףיוא

 יד ןריטיצ ךיא ליוו ,רעטכיר ךייא רַאפ עדנגונעג טשינ ןענייז ןזייװַאב

 לַאז ןפיוא ָאד רעדנזעװנָא רעד .(1 ףלעד ןופ ,ןײלַא טָאג ןופ רעטרעוו

 יד טגערפעג ןיילַא טָאה ,ןָאּפָארעכ ,ןטנַאקַאב ןעמעלַא ךייא ןופ ,רעדורב

 שטנעמ רערעגולק ַא טלעװ רעד ףיוא ָאד זיא'ס יצ ,ףלעד ןופ ןיטעּפָארּפ

 זיא ס ןוא ָאטשינ זיא'ס זַא ,טרעפטנעעג טָאה לקַארָא רעד .ןטַארקָאס ןופ

 ,םכח ַאזַא ןעוועג טשינ לָאמנייק

 ,םעד בילוצ זַא רעטכיר יד ןגייצרעביא טלָאװעג טָאה טַארקָאס

 ; םינָארַאנ ןענייז ייז זַא ,המכח ןופ עטייוו ,ןשטנעמ יד טגָאזעג טָאה רע סָאװ
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 -רענַא םיא ייז ןבָאה ,טשינרָאג ןסייוו ייז עכלעוו ןופ ןכַאז ןופ ןדער ייז זַא

 טנגוי יד ןריזילַארָאמעד ןיא טקידלושַאב ,אנוש ןקיטולב ןרעייז סלַא טנעק

 .ןכערברַאפ ערעדנַא ןוא

 -עייז ןוא עכעלטנגוי יד ןופ רענייא ןייק זַא ,ןכָארטשעגרעטנוא טָאה רע

 .םיא ןגעק תודע ןגָאז ןעמוקעג טשינ זיא ,ןרעטלע ער

 -ַאלּפ טרָאד רעדנזעװנָא רעד ייז ןשיווצ ,טּפשמ ןופ רעביײרשַאב עלַא

 ןסירעגרעביא ןרָאװעג ןיא גנוקידייטרַאפ סטַארקָאס זַא ,ןריטנעצקַא ,ןָאט

 טריטסעטָארּפ ךיוה ןבָאה עכלעוו ,עטלמַאזרַאפ יד ןופ ןפורנשיווצ ןופ רדסכ

 .רעטרעוו ענייז ןגעק

 ןגעװ טרָאװ ןייא ןייק ןעוועג טשינ זיא גנוקידייטרַאפ סטַארקָאס ןיא

 ןיא םעטסיס ןשיכרַאגילֶא םעד רַאפ סעיטַאּפמיס עסייה ,עשיטילָאּפ ענייז

 רעביא הטיחש רעמַאזיורג רעד ןגעק גנוקידלושַאב טרָאװ ןייק .עטרַאּפס

 "ירק ,דימלת ןייז ךרוד עטריפעגכרודַא ,ןעטַא ןיא ןטַארקָאמעד רעטנזיוט

 טימ ןבָאה סָאװ ,ןענַאריט 30 ןופ ץיּפש ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,ןשַאיט

 גנוריגער עשיטַארקָאמעד יד ןפרָאװעגּפָארַא ,עטרַאּפס ןופ ףליה רעד

 .עיטַארקָאטסירַא רעד ןופ טכַאמ-רָארעט עקיטולב ַא טלעטשעגנייא ןוא

 טשינ סָאד געט-עלופגָאטײװ ענעי ןיא ןעוועג ךעלגעמ סָאד זיא יו

 ?ןרירַאב וצ

 -עגסיוא סָאד ןבָאה (ןָאטַאלּפ םעלַא רַאפ) רעקידייטרַאפ סטַארקָאס

 .ןעגנוביירשַאב ערעייז ןיא ןטימ

 יָאמ יד ןזיװַאב ןטסקרַאטשמַא טלָאװ סָאד זַא ,טסווװעג טוג ןבָאה ייז |

 ןוא רעקיטערָאעט סלַא ,ןטַארקָאס ןופ טײקכעלטרָאװטנַארַאפטימ עשילַאר

 (ןטַארקָאטסירַא) ןדירטַאפוװע ,עכייר יד ןופ טכַאמ רעד ןופ רעדנירגַאב

 .תומשנ עלעבָאנ ,עלעיצעּפס טימ ןעקנָאשַאב ןבָאה לָאז טָאג עכלעוו

 רעד ןרעװ טנקײלעגּפָא טנעקעג טשינ טָאה ןזייוװַאב םוש ןייק טימ

 טּפױה יד ןופ רעזייוו-געוו ןוא רערעל רעד ןעוועג זיא טַארקָאס זַא ,טקַאפ

 -- גנונעדרָא רעשיטַארקָאמעד רעשינעטַא רעד ןופ רעטערַאפ ןוא םיאנוש

 .ןשַאיטירק ,ןטנָאפָאנעסק ,ןדַאיביקלַא רַאפ

 ײנעטַא רעד ייב לעיצעּפס ,דנַאלנכירג-טלַא ןיא ףָאזָאליפ םוש ןייק
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 "רעד ןלעװ רַאפ ןרָאװעג טּפשמעג טשינ לָאמנייק זיא ,עיטַארקָאמעד רעש

 .גנואײטשטנַא-טלעוו רעד ןופ תמא םעד ןייג

 לָאמניײק ךיז טָאה טַארקָאס זַא ,טסווועג יונעג עלַא ןבָאה םעד רעסיוא

 יד ,טלעוו יד זַא ,טקידערּפעג ךָאד טָאה רע .ןעמונרַאפ טשינ םעד טימ

 ןענרעלרעד טשינ ןעמ ןעק ,רוטַאנ רעד ןופ ןשינמייהעג

 .ןילַא ךיז ןענעקרעד זיא -- ָאי ןעק ןעמ סָאװ ,עקיצנייא סָאד

 ןייז טשינ ןעוועג ןיא ןטַארקָאס ןגעק גנוקידלושַאב עכעלקריוו יד

 "ולב רעד רַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפטימ ןייז רָאנ ,הטיש עשיּפָאזָאליפ

 ,שַאיטירק ,דימלת ןייז טימ ץיּפש ןיא "ןענַאריט 230, יד ןופ הלשממ רעקיט

 ןטַארקָאמעד רעטנזױט רעקילדנעצ ןופ ןבעל סָאד טסָאקעג טָאה סָאװ

 ,עיטַארקַאמעד רעד וצ האנש עשיגָאלָאָאז ַא ןפרָאװעגרָאפ םיא טָאה ןעמ

 טכער טַאהעג טָאה ,קלָאפ סָאד ,םע-ןומה רעטושּפ רעד ךיוא רעכלעוו ייב

 .ןסולשַאב יד ןיא לײטנַא ןעמענ ןוא גנוניימ ַא ןגָאזװצסױרַא

 נא א
 א

 "נָא יד טרעדָאפעג טָאה ןטַארקָאס ןופ דלושטימ עשילַארָאמ יד יצ

 ,םעלבָארּפ רעדנַא ןַא זיא סָאד ,ףָארטש רעטסכעה רעד ןּופ גנודנעוו

 "םיוא םענײײמעגלַא ןופ טַאמילק ַא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא טּפשמ רעד

 עכעלטע ,ןיז עטסעב ענייז ךָאנ טרעירטעג טָאה קלָאפ סָאד ןעוו ,זיורב

 עשיכרַאגילָא יד ןופ רעקנעה יד ךרוד עטעדרָאמרעד ,טנזיוט קילדנעצ

 ."ןענַאריט

 גָאלָאעדיא :טּפױה םעד ןעזעג ןַאד קלָאפ סָאד טָאה ןטַארקָאס ןיא

 ,גנונעדרָא רעשיטַארקָאמעד רעד ןופ םיאנוש עקיטולב יד ןופ

 כא א
 לא

 -טױט םעד ןעמונעגפיוא עדריוו ןוא טייקיאור טימ טָאה טַארקָאס

 וצ טדערעגוצ םיא ןבָאה סָאװ רעגנעהנָא ןוא םידימלת ענייז .לייטרוא

 ,שיפָאזָאליפ ןזיוועגפיוא רע טָאה ,ןריזינַאגרָא סָאד טלָאװעג ןוא ןפיולטנַא

 ."ןייגרעד ןענעק טשינ ןלָאז טיוט ןופ סיפ יד ווו ,טרָא ןייק ָאטשינ זיא'ס, זַא

 ,רָאי קיצעביז רעביא ןעוועג טלַא ןיוש ןַאד זיא רע ןוא

 גנַאלקניײא ןיא ,ןעקנורטעגסיוא טייקיאור רעשיָאטס טימ טָאה רע
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 .רַאפ ןוא דניירפ ענייז טנגעזעג ןוא םסיַאטוקיצ םעד ,לייטרוא ןטימ

 טימ לופ ,רעטייה ןוא קיאור ברַאטש ךיא ביוא; : רעטרעוו יד טימ רערע

 ןבעל ץנַאג ןיימ לייוו ,רַאפרעד סע זיא ,טפנוקוצ רערעסעב ַא ןיא ןביולג

 ,"טיוט םוצ גנוטיירגוצ ַא רימ רַאפ ןעוועג זיא

 המשנ ןייז ןעיײרפַאב וצ רעהפיוא ןָא טכוזעג טָאה סָאװ ,םכח רעד.

 יד ןעוו ןגָאלקַאב וצ ךיז טכער רע טָאה יצ ,רעּפרעק ןופ ןטייק יד ןופ

 "? גנואיירפַאב רעלופ ַא וצ םיא ןפור רעטעג

 יז ןעוו גָאט ןיא ךיז ןעיירפ ןוא ןעגניז (ןשזדנעבַאל) ןענַאװש יד;

 רעמ ,טשינ ךיז ליפ ןוא לרוג ןרעסעב ַא ייז יו סיורָאפ עז ךיא .ןברַאטש

 ,"טיוט םעד בילוצ טגרָאזרַאפ ,ייז יו

 לא א
* 

 ןעקנַאדעג עפיט ענייז ןיא יצ .קידריו ןברָאטשעג זיא טַארקָאס

 ןייז בילוצ הטרח טקירדעגסיױא רע טָאה ,טפנוקוצ רערעסעב ַא ןגעוו

 טלסײרטעגּפָא ךיז טָאה רע רעכלעוו ןופ --- גנולעטש רעשיטילָאּפ רעשלַאפ

 ,טשינ רימ ןסייו -- הלשממ ןענַאריט רעד ןופ געט עקיטולב יד ןוא

 םיאנש ענעסיברַאפ -- טנָאּפָאנעסק ןוא ןָאטַאלּפ ,ןפַארגָאיב טּפױה ענייז

 ,םעד ןגעוו ןגייווש --- עיטַארקָאמעד רעד ןוא קלָאפ ןופ

 עיפָאזָאליפ , רעד ןופ רענָאיּפ ,טַארקָאס רעקיטומ ןוא רעסיורג רעד יצ

 ,עגַארפ רעד ףיוא רעפטנע ןַא טכוזעג ןבעל ץנַאג ַא טָאה סָאװ "שטנעמ ןופ

 ןייק ןבָאה טשינ טנעמָאמ ןטצעל ןיא לָאז -- קידריו ןבעל וצ ױזַא יו

 ? תמא ןצנַאג םעד ןגָאז וצ טומ

 .םעד ןיא ךיא לפייווצ ,ךעלנעזרעּפ

 ןעקנעדעג וצ טרעוו ןענייז סָאװ ןכַאז ()

 לקַָארָא ןַא ןעועג זיא ףלעד טָאטשש רעשיכירג-טלַא רעד ןיא (!

 ךרוד ןבָאה (סניטעּפָארּפ) סעיטיפ יד יװ ,ָאללָאּפַא טָאג ןרַאפ (לפמעטו

 ןבעגעגסױרַא ,ןשינעעשעג טגָאזעגסיורָאפ ,רעטסירּפ ןופ גנולטימרַאפ רעד

 .לרוג רעייז ןוא ןשטנעמ ןגעוו ןעגנוניימ
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 ןופ רעריפנא רעד - שוקאטראפס
 ײלאווער ןפאלקש ןטסערג

 םוטרעטלא ןיא

 ,לקַאפ ַא יװ טכייל ןעמָאנ ןייז ןוא ,רָאי טנזיוט ייווצ רעכעה ןיוש
 -ער ןופ ןָאפ יד ןעװעג זיא רע .ףמַאק-סטייהיירפ ןופ לָאבמיס ַא יװ
 ןיא ןסַאלק ןוא ןדנַאטש עלַאיצָאס ,רעקלעפ עטקירדרעטנוא ליפ רַאפ טלָאװ
 ,תופוקת ןוא רעדנעל ענעדישרַאפ

 -טייצ עיינ) 124 רָאי ןיא סױרַא טקיש טַאנעס רעשימיור רעד ןעוו
 געטַארטס ןטסעב ןטימ ץיּפש ןיא ,ײמרַא-ןענָאיגעל עקיטכעמ ַא (גנונעכער
 ַאעדוי ןיא דנַאטשפיוא-אבכוכירב םעד ןקיטשרעד וצ ,סורעוועס סוילוי
 רעדָא ןקידעבעל ַא זדנוא גנערב, :םיא רע טלעפַאב ,(לארשייהדוהי)
 ,טיוט ןשיֵָארעה ןייז ךָאנ רָאי 200 רעכעה ."סוקַאטרַאּפס ןשידיי םעד ןטיוט
 טרעטיצעג ץלַא ךָאנ עירעּפמיא רעשימױר-טלַא רעד ןופ רעשרעה יד ןבָאה
 - ,טסנעּפשעג ןייז רַאפ

 20 רעכעה ןופ ןבירשַאב ןרָאװעג זיא סוקַאטרַאּפס ןופ ןָאזרעּפ יד
 עכלעזַא טקיבייארַאפ םיא ןבָאה יײז ןשיוצ ,רעקירָאטסיה עשימור-טלַא
 -ַאס ,קרַאטולּפ ,סויויל סוטיט ,ןָאיפַא יו ,רעביירש-עטכישעג עטמירַאב
 ,םוטנדלעה ןייז רַאפ ּפָאק םעד ןגיוב ייז ןופ ליפ .ערעדנַא ןוא סויטסול
 ןופ רעניד רעיירטעג רעד .טנַאלַאט ןשיגעטַארטס ןוא רעטקַארַאכ ןקרַאטש
 עג; ןייז ןיא םיא ןגעוו טביירש ,ןָאיפַא ,(סרעסייק) סרַאזעצ עשימיור יד
 -טנַאלַאט ַא ,לפייווצ ןָא ,ןעוועג זיא (סוקַאטרַאּפס) רע :"םיור ןופ עטכיש
 ַא ,רעטקַארַאכ רעקיטומ ןוא רעקיצרַאהטיײרב ַא ,רעריפ-רעטילימ רעלופ
 ".סבעלּפ ןוא ןפַאלקש יד ןופ רעייטשרָאפ רעשידלעה

 ? סוקָאטרַאּפסס רעכעלברעטשמוא רעד טָא ןעוועג זיא עשז רעוו

 -סיה עטנַאמרעד-ןביוא יד ןופ ןעגנוביײרשַאב עכעלצעזנגעק יד ןופ
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 טָאה רע :דליב קידנגלָאפ ךיז טמוקַאב ,רעלטייצטימ ענייז ןוא רעקירָאט

 עשירעטילימ ןייז ךרודַא רע זיא טייצ עסיוועג ַא ,(1 עיקַארט ןופ טמַאטשעג

 ,רעמיור יד ןעניד וצ ךיז ןגָאזּפָא רַאפ ,ײמרַא רעשימיור רעד ןיא גנולושסיוא -

 יד וצ ףַאלקש סלַא טפיוקרַאפ םיא ןעמ טָאה ,דנַאל ןייז ןופ רעכָאירַאפ יד

 .(עקירפַא) עיבונ ןופ עטסיוו רעד ןיא ןבורג-רָאמרַאמ יד ןופ רעמיטנגייא

 ,ןפַאלקש יד .עמַאזיורג ןעוועג טרָאד ןענייז ןעגנוגנידָאב-סטעברַא יד

 -מורַא טָאה עכלעוו ,טייק רעגנַאל ַא טימ ערעדנַא יד וצ ענייא עטדימשעגוצ

 ןסייוו ןיא ןכָארקעג לָאמטּפָא ןוא טּפעלשעג ךיז ןבָאה ,זדלַאה רעייז ןעמונעג

 ןסע עיצרָאּפ עכעלגעט רעייז .ץיה רעכעלקערש ַא ןיא דמַאז ןוא ביוטש

 ןענייז ןפָאלשעג .ןרָאק לסיב ַא ןוא רעסַאװ עלעגירק ַא ןיא ןענַאטשַאב זיא

 -רעביא וצ ןעגנוווצעג ,לייה רעקיצומש ַא ןיא ןדָאב םענרענייטש ַא ףיוא ייז

 ץימש ןוא ּפעלק עקידרדסכ רעטנוא גנוגנערטשנָא רעשיזיפ ,רעכעלשטנעמ

 -סיוא ןבָאה עטסקרַאטש יד רָאנ ,ןגילפ יוװ ןלַאפעג ייז ןענייז ,רעעזפיוא ןופ

 .סוקַאטרַאּפס טרעהעג ךיוא טָאה ייז וצ .רָאי ייווצ זיב ןטלַאהעג

 -פָאלקש עכעלטע ךָאנ ןוא םיא :טליּפשעגוצ םיא טָאה קילג סָאד

 -ַאלג רעד ןופ ןטנעגַא ,רעמיטנגייא-ןענימ יד ייב ,טפױקעגּפָא ןבָאה ןזיר

 רעיצירטַאּפ ןכיר םוצ טרעהעג טָאה סָאװ .ַאוּפַאק ןיא לוש'ןרָאטַאיד

 .סוטַאיטַאב סולוטנעל

 רעשימיור רעד ןיא ןפַאלקש עלַא ןופ לרוג רעד ןעוועג זיא םַאזיורג

 ,"םירישכמ עקידנדער; סלַא רָאנ ,ןשטנעמ סלַא טשינ טריטקַארט .עירעּפמיא

 סָאװ ,רעמיטנגייא ערעייז ןופ דָאנג ןפיוא טלעטשעגסיוא ןעוועג ייז ןענייז

 לעיצעּפס רעבָא ןטױט ךיוא רָאנ ןקיניײּפ רָאנ טשינ ייז טנָאקעג ןבָאה

 עכלעוו ,ןפַאלקש עירָאגעטַאק רעד ןופ לרוג רעד ןעוועג זיא ךעלשטנעממוא

 קיטייזנגעק טפרַאדעג ךיז ןבָאה ייז .ןרָאטַאידַאלג ףיוא טלושעג טָאה ןעמ

 .ןומה ןקידלבוי ןרַאפ סרעטַאעטיפמַא עקיזיר ןופ סענערַא יד ףיוא ןדרָאמ

 עקידנשרעה עשימױר-טלַא יד ןבָאה ןעלקַאטקעּפס עקיטולב עכלעזַא טימ

 יד ןופ גנוציטשרעטנוא ןוא יורטוצ םעד טפיוקעג רעמיטנגייא-ןפַאלקש

 -רעטנוא עמַאזכרָאהעג ןיא ייז קידנעלדנַאװראפ ,רעײבעלּפ-טָאטש עמערָא

 ,גנונעדרָא רעד ןופ רעציטש

 רעטמירַאב רעד ןופ ןרָאטַאידַאלג 200 יד ןופ רענייא סלַא סוקַאטרַאּפס

 טריזינַאגרָא ןוא ייז ןופ ץיּפש ןיא טלעטשעג ךיז טָאה ,ַאוּפַאק ןיא לוש

 גנוטכיר רעד ןיא (ןָאזרעּפ 78) עּפורג רערעסערג ַא ןופ ןפיולטנַא סָאד

 ,וווזעוו גרַאב-ןַאקלווו ןטמירַאב ןופ
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 געט עטלייצעג ןיא .(.ר.צינ רעד רַאפ) 72 רָאי ןיא סָאד זיא ןעוועג

 רעקיּפעק טנזיוט-10 ַא וצ ןסקַאוװעגסיױא גנולײטּפָא-ןפַאלקש עניילק יד זיא

 -ַאידַאלג עטריטלָאװער יד וצ .ײמרַא רעטנפָאװַאב ןוא רעטריזינַאגרָא-טוג

 ןטנגעג עקימורַא יד ןופ ןפַאלקש רעטנזיוט ןענַאטשעגוצ ןענייז ןרָאט

 ןקיאעפ ,געטַארטס ןקידנצנעלג ַא רַאפ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סוקַאטרַאּפס

 רע טָאה ןטייהנייא ענייז ןיא .ןובירט-סקלָאפ ןקימַאלפ ןוא רעריפ-סגירק

 טָאה יז .ןילּפיצסיד עקיניזטסוװַאב ַא רָאנ ענרעזייא ןַא רָאנ טשינ טריפעגנייא

 "טייהנייא ןוא ןּפורג ליפ טימ ןעגנוטַארַאב עטפָא ןיא טקירדעגסיוא ךיז

 ןוא עטנעָאנ ,רענעלּפ-ספמַאק רעביא סעיסוקסיד עמַאזניימעג ןיא ,רעריפ

 "רעטילימ ןופ טַאר ַא טמיטשַאב טָאה ןסולשַאב עקיטכיוו עלַא ,ןליצ עטייוו

 .רעלדנעטשפיוא יד ןופ גנולמַאזרַאפ ענײמעגלַא ןַא ןוא ןרידנַאמָאק

 "ײטּפָאןרענָאיגעל עשימיור רעביא תונוחצנ עסיורג עטשרע יד ךָאנ

 "רַאפ רעטנזיוט .ןסקַאװעצ טיירב ךיז ײמרַא-סוקַאטרַאּפס יד טָאה ןעגנול

 -ַאטשעגוצ ןענייז ןשטנעמ-סקלָאפ עשיטָאטש ןוא םירעיוּפ עיירפ עטמערָא

 ,טלָאװער-ןפַאלקש םוצ ןענ

 : רימ ןענעייל קרַאטולּפ רעקירָאטסיה ןשימיור ןטמירַאב םייב

 ןשטנעמ --- רעכוטסַאּפ ליפ טקיניײארַאפ ןפַאלקש יד טימ ךיז ןבָאה ןַאד;,

 ןטייהנייא טריזינַאגרָא ייז ןופ ןבָאה ןרָאטַאידַאלג יד ,עקיאעפ ןוא עקרַאטש

 ",ןּפורג-ריּפשסיוא ערעדנַא ןופ ,עטנּפָאװַאב-רעווש ןוא טכייל

 רעטערטרַאפ רעשירעטילימ) רָאטערּפ רעטקישעגסױרַא רעד ןעוו

 זַא ,טגייצרעביא ,גרַאב-ווזעװ םעד םורַא טלגניר סוידוַאלק (לוסנָאק ןופ

 ףיוא ּפָארַא סוקַאטרַאּפס טזָאל ,טנעה ענייז ןיא ןרַאטנוב יד ןיוש טָאה רע

 ליטש ךיז ןשטילג ייז .ןרָאטַאידַאלג רעטנזיוט טכירעגמוא ןרענַאיגעל ענייז

 -גרַאב יד ןופ קירטש ,ןגייווצ:ביורטנייו ןופ ,ענעטכָאלפעג ףיוא ּפָארַא

 םָאקלופ םיא ןּפַאלקעצ ייז .ןטנוא ןופ אנוש םעד ןלַאפַאב ןוא ןטייקכיוה

 ןריטורקער סָאװ ,עטצעל יד ןופ ליפ .ענעגנַאפעג ןוא רעוועג ןּפַאכרַאפ ןוא

 ,ןסוקַאטרַאּפס וצ וצ קיליוויירפ ןעייטש ,טײקמערָא רעשירעיופ ןּופ ךיז

 ןױש םורַא טמענ רע .טיירב טציא ךיז טסיגעצ דנַאטשפיוא רעד

 -ַאלג יד .עיטורב ,עינַאקול ,עילוּפַא ןצניוװָארּפ יד --- עילַאטיא-םורד ץנַאג

 -דנַאטשפיױא ןכָאנ רָאי ןייא) 72 רָאי ןיא ןיוש טלייצ יײמרַא-ןרָאטַאיד

 ןלעטש גנונעפָאװַאב ןוא רעוועג עקיטיונ סָאד .ןַאמ טנזיוט 120 (ךורבסיוא

 עטּפַאכרַאפ יד זייוולייט ,ןטייהנייא עשימיור עטּפַאלקעצ יד וצ זייוולייט
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 -טסבלעז עטריזינַאגרָאללענש ַא -- עקירעביא סָאד ;ןרעגַאל עיצינומַא

 .עיצקודָארּפ

 ןגעק סױרַא טקיש טַאנעס רעשימיור רענעקָארשרעד טיוט-םוצ רעד

 ,ןלוסנָאק עדייב ךרוד טריפעגנָא ,ןעײמרַא 2 ײמרַא-סוקַאטרַאּפס רעד

 .סוילעג ןוא סולוטנעל

 סוקַאטרַאּפס טּפַאלקעצ ,ןַאלּפ ףירגנָא ןטעברַאעגסיוא-יונעג ַא ןיא

 ענעעזעגנָא ליפ ןעגנַאפעג טמענ ,ןעײמרַא עשימור עדייב זייווקיצנייא

 -פיוא-ןפַאלקש עטרעטסײגַאב יד .רעוועג ליפ טּפַאכרַאפ ןוא ןעלבַאטָאנ

 ,עילַאג ןייק ןעמוקעגנָא ןענייז ,סוקַאטרַאּפס טימ ץיּפש ןיא ,רעלדנעטש

 -םי ןשיטַאירדַא ןטימ טרישרַאמעגכרוד ןבָאה ייז .גרעב-ןּפלַא יד ןבעל

 ןופ ןטייהנייא עלופמור רעקילדנעצ קידנטכינרַאפ ,עילַאטיא ץנַאג גערב

 -יור םעד ,סויסַאק לוסנָאקָארּפ ןופ ײמרַא עקיטכעמ יד ייז ןשיוצ ,אנוש

 טכַאלש רעסיורג רעקיזָאד רעד טימ .עילַאג רַאפ רעטלַאה:-טַאטש ןשימ

 -רעסיוא ןופ ליּפשיײיב ַא קידנביג סוקַאטרַאּפס טריפעגנָא ךעלנעזרעּפ טָאה

 ,טנַאלַאט ןשיגעטַארטס ןוא רוווַארב רעכעלנייוועג

 "עג ךיז ײמרַא-ןרָאטַאידַאלג יד טָאה ןוחצנ ןסיורג ןקיזָאד םעד ךָאנ

 יד רעבירַא רָאנ טפרַאדעג ןבָאה ייז .גרעב-ןפלַא יד ייב טקעריד ןענופ

 -ַאב ךיוא זיא םעד ןיא .ןשטנעמ עיירפ ןיוש ןעוועג ןטלָאװ ןוא ןטייקכיוה

 ,עילַאטיא ןופ ןפַאלקש יד ןריפסיורַא --- סוקַאטרַאּפס ןופ ןַאלּפ רעד ןענַאטש

 טָאה טכירעגמוא רעבָא .טפַאשרעה רעשימיור רעד ןופ ייז ןעיײרפַאב

 .עילַאטיא-םורד ןייק שרַאמקירוצ ַא ןלױפַאב סוקַאטרַאּפס

 ךיז טָאה רע זַא ,ןטלַאה םוטרעטלַא ןופ רעקירָאטסיה עקינייא

 ןטייקכיוה-גרעב יד רעביא שרַאמ ןקידנרעטַאמסיױא םעד רַאפ ןקָארשרעד

 -ןרָאטַאידַאלג יד .תוביס ערעפיט ליפ ףיוא ןזייוו םירוקמ רעבָא טייחרעמ יד

 יַּפָא ןלַאנָאיצַאנ ןטיול ייס ןשטנעמ ענעדישרַאפ ןופ ןענַאטשַאב זיא ײמרַא

 ןיוש עטשרע יד ךָאנ ןבָאה ןעגנובערטש ערעייז .ןלַאיצָאס ךיוא יװ ,םַאטש

 ןעו ,טייצ רעד ןיא .עכעלצעזנגעק רַאפ ןזיװעגסױרַא ךיז ןגיז עסיורג

 ןבָאה ,(טייהרעמ יד) ןכירג ןוא רעיקַארט יד יו ,חרזמ ןופ ןפַאלקש יד

 "קירוצ ןּפלַא יד ךרוד טבערטשעג ןוא ןסוקַאטרַאּפס ןפרָאװעגרעטנוא ךיז

 טַאהעג רענַאמרעג ןוא ןטלעצ יד ןבָאה ,דנַאלרעטָאפ רעייז ןיא ןעמוק

 .רענעלּפ עלַאנָאיצַאנ ערעייז

 ,רעריפ-רעטילימ ערעדנוזַאב ןבילקעגסיוא ייז ןבָאה ךיוא רַאפרעד

 -נייא ערעייז ןופ ץיּפש ןיא ןבָאה עטצעל יד .ןסָאַאמָאניִא ןוא ןסוסקירק יו
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 -רַאּפס ןופ טלײטעגּפָא ךיז ,ןשטנעמ טנזיוט 30 טלייצעג ןבָאה סָאװ ,ןטייה

 ןיא ןענייז ייז ווו ,עילוּפַא ןופ גנוטכיר רעד ןיא טזָאלעג ךיז ןוא ןסוקַאט

 ,סוילעג לוסנָאק ןופ ןענָאיגעל יד ךרוד ןרָאװעג טרעטעמשעצ 71 רָאי

 ,טײקמערָא עשינעילַאטיא עשירעוּפ ןוא עשיטָאטש עיירפ יד ךיוא

 .רענעלּפ עריא טַאהעג טָאה ,טלָאװער-ןפַאלקש םוצ ןענַאטשעגוצ זיא סָאװ

 -עג רעבָא ,דנַאלרעטָאפ ריא ןיא ,עילַאטיא ןיא ןביילב טלָאװעג טָאה יז

 ,טריניאור יז ךיוא טָאה עכלעוו ,גנונעדרָא-ןפַאלקש יד ןעמרוטש וצ טבערטש

 "ןפַאלקש ןופ טייהנייא יד טצעזעצ ןסנַאנָאסיד עלַאנָאיצַאנ יד ןבָאה םורַא ױזַא

 "עג זיא ,ײמרַא-סוקַאטרַאּפס רעד ןופ טייקנסירעצ עכעלרעניא יד .טלָאװער

 -סַאיױוטנע יד ןגעק ןפרָאװעג טָאה רע .אנוש ןופ טצונעגסיוא ךיילג ןרָאװ

 ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,חוכ-ןענָאיגעל םעיינ ַא רעפמעק-סטייהיירפ עשיט

 ןטסכייר ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןטַאדלָאס עשימיור טנזיוט 40 ןופ

 ,סוסַארק סויניציל רעמיטנגייאיןפַאלקש

 טעװ ,ײמרַא עטכַאװשעגּפָא קרַאטש ןייז זַא ,טסווועג טָאה סוקַאטרַאּפס

 -ילימ ןוא עטנּפָאװַאב טוג ,עשירפ יד ןופ קורד םעד ןטלַאהסיוא טשינ

 -רעביא ןסָאלשַאב רע טָאה רַאפרעד .ןטייהנייא עשימיור עטיירגעג שירעט

 -רַאפ ןוא עיליציס ןייק ןרָאטַאידַאלג עטריטלָאװער ענייז טימ ךיז ןפרַאוװוצ

 "ענרעטנוא רעסיורג רעד טָא רַאפ .ןפַאלקש עקיטרָאד יד טימ ךיז ןקינייא

 ַא ןּפינקוצנָא ןסױטשעג םיא טָאה סָאד ןפיש טפרַאדעג רע טָאה ,גנומ

 עטצעל יד רעבָא .(רעביור'םי) ןטַאריּפ רענַאיליציס יד טימ טקַאטנָאק

 -סוקַאטרַאּפס יד .טלעטשעגוצ טשינ ןפיש ןייק ןוא ןטַארַאפ םיא ןבָאה

 ריא .עגַאל רעזָאלסגנונעפָאה ַא ןיא ןענופעג ךיז םורַא-ױזַא טָאה ַײמרַא

 ןענָאיגעל עשימיור יד ךרוד ןטינשעגּפָא ןרָאװעג זיא עילַאטיא ןייק געוו

 טיירב יד רעטעמ 55 ןופ לַאנַאק-רעסַאװ ַא ןבָארגסיױא ןלױפַאב טָאה סוסַארק

 -ַאב םיא טָאה רע .םי וצ םי ןופ ,ףיט יד רעטעמ ןבלאה ַא טימ ריפ ןוא

 -עג טשינ טָאה ײמרַא-ןפַאלקש יד .טנַאװ רעטסעפ ,רעכיוה ַא טימ טקיטסעפ

 , ,ןזָאל וצ ךיז ווו ןיוש טָאה

 ןפיט םעד .געווסיוא ןַא ןענופעג סוקַאטרַאּפס טָאה ָאד ךיוא רעבָא

 -מעק ענעלַאפעג יד ןופ םיפוג עטיוט טימ טליפעגנָא רע טָאה בורג"רעסַאװ

 -סױרַא שינרעטצניפ-טכַאנ רעד ןופ ץוש רעד רעטנוא ןוא דרעפ ןוא רעפ

 טזָאלעג לענש ךיז טָאה רע .םעלק ןופ ןטייהנייא-ןפַאלקש ענייז טריפעג

 ,(קיטַאירדַא ןפיוא טָאטש-טרָאּפ) יזידנירב ןופ גנוטכיר רעד ןיא ייז טימ

 ןיא ןעמוקנָא -- ןַאלּפ ןקידרעירפ ןייז ןריזילַאער טלָאװעג רעדיוו טָאה רע
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 עקיטנייה) עיריליא ךרוד לָאמ סָאד ,ךָאי ןשימיור ןופ עיירפ ,רעדנעל יד

 -פיוא-ןפַאלקש טנזיוט 12 ןבָאה רעדיוו רעבָא .עיקַארט ןוא (עיװַאלסָאגוי

 ענייז טלעטשעגנגעקטנַא ךיז רענַאמרעג ןוא ןטלעצ יד ןופ רעלדנעטש

 ןקיננַאה ןוא ןסוטסַאק רעריפ ערעייז סלַא ןבילקעגסיוא ןבָאה ייז .רענעלּפ

 רעד ייב ייז ןבָאה ןטייהנייא עשימיור יד זַא ,רָאלק ,.טלײטעגּפָא ךיז ןוא

 ,טעטכינרַאפ ןוא טּפַאלקעצ טפַאשטרָא רעטסטנעָאנ

 עשימיור עלַא ןופ גנוקינייארַאפ רעד וצ ןזָאלרעד קידנלעוו טשינ

 -ַאטרַאּפס טָאה ,ןסוסַארק ףליה וצ ןגיוצעג טציא ןבָאה עכלעוו ,סעיזיוויד

 ןשיוצ ץענערג רעד ףיוא טכַאלשילַארענעג ַא ןבעגעגסױרַא םיא סוק

 -רַאּפס עטכַאװשעגּפָא יד .יזידנירב ןייק געוו ןפיוא ,עינַאקול ןוא עילוּפַא

 ןטילעג טָאה ,טרענעלקרַאפ קרַאטש ןוא טרעטַאמעגסיוא ,ײמרַא-סוקַאט

 -תונמחרבמוא ןגעק גנוקידייטרַאפ רעשיָארעה רעטצעל רעד ןיא .הלּפמ ַא

 רוװַארב ןייז טימ טָאה רעכלעוו ,סוקַאטרַאּפס ךיוא ןלַאפעג זיא אנוש ןקיד

 רעמיור יד ייב גנורעדנווװַאב ןוא גנונעקרענַא ןפורעגסורַא טומנדלעה ןוא
 ,ןיילַא

 .רעמיטנגייא-ןפַאלקש עשימיור יד ןופ המקנ יד ןעוועג זיא סַאזיורג

 םיור ןופ געוו רעגנַאל רעד .טקיציירקעג סוסַארק טָאה ענעגנַאפעג טנזיוט 6

 ןוא ,לוש-ןרָאטַאידַאלג עטמירַאב יד ןענופעג ךיז טָאה'ס ווו ,ַאוּפַאק ןייק

 לופ ןעוועג זיא ,דנַאטשפױא-סוקַאטרַאּפס רעד ןכָארבעגסױא זיא סע וװ

 רעפמעק עשידלעה יד ןעגנָאהעג ןענייז סע עכלעוו ףיוא ,ןציירק עכיוה טימ

 .ײמרַא-סטייהיירפ רעשיפַאלקש רעד ןופ

 ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא דנַאטשפיוא-ןפַאלקש רעטסערג רעד

 .רעשרעה עשימיור יד ןופ ףָאלש ןקיאור םעד טלסיירטעצ טָאה ,סוקַאטרַאּפס

 ײטַאלידרע עסיורג ערעייז ףיוא רעטעברַא-ןפַאלקש ןצונַאב וצ טָאטשנָא

 וצ טכַאּפ ףיוא דרע יד ןבעגקעװַא ןעמונעג זייוונפוטש ייז ןבָאה ,סעידנופ

 דלָאג ,ןזייא ,ןליוק ןופ ןבורג יד ןיא ,ןקירבַאפ יד ןיא .םירעיוּפ עיירפ

 -לעפ ענעדישרַאפ ןופ ןפַאלקש ןבילקעגפיונוצ טציא ןעמ טָאה ערעדנַא ןוא

 טרָא ןפיוא .ןדערפיונוצ טכייל ױזַא ןענָאק טשינ ךיז ןלָאז ייז ידכ ,רעק

 יד רעבָא .עירעּפמיא-רוטַאטקיד ַא טריפעגנייא טרעוו קילבוּפער רעד ןופ

 "ךפַאלקש רעד ןופ עינָאגַא יד טרעגנעלרַאפ רָאנ ןבָאה ןעלטימ עלַא

 .גנונעדרַא
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 ,טלָאװער-סוקַאטרַאּפס םעד ךרוד טעמתחעג ןרָאװעג זיא םוקמוא ריא
 עטכַאירעטנוא ןוא ןפַאלקש ןענָאילימ רַאפ געוו םעד טנכייצעגנָא טָאה רע
 ןקיטכעמ ַא ןיא ,476 רָאי ןיא ,רעטעּפש ליפ ןבָאה עכלעוו ,רעקלעפ
 קיביא ףיױא טעטכינרַאפ עירעּפמיא רעשימיר רעד ןגעק דנַאטשפיוא
 "טרַאבגיזַאבמוא, יד ןופ טכַאמ-רוטַאטקיד עשימָאנָאקע ןוא עשטילָאּפ יד
 ,רעמיטנגייא-ןפָאלקש

 א

 קיבײא ןטכייל טעװ רע .סוקַאטרַאּפס ןעמָאנ רעד זיא ךעלברעטשמוא
 ןופ רעצרעה יד ןיא ןבעל טעװ רע ןרעטש רעקיטכיל רעסיורג ַא יװ
 טייהיירפ ןופ ןוז יד ןעוו ,ןגרָאמ ןקיטכיל ןופ הפוקת רעד ןיא ךיוא קלָאפ
 ןעמענמורַא טעװ דיירפ ןוא קילג ןופ ,טכער ןוא טייהכיילג ןופ ,רשוי ןוא
 ןשטנעמ ןוא רעקלעפ עלַא

 .עירַאגלוב ןוא דנַאלנכירג ,ייקרעט ןשיווצ טלייטעצ טנייה (
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 םוטסירק םוזעי
 טייקכעלקריוו דעדא- עדנעגעל

 טיצ סָאװ חוכיוו ַא ןָא טייג סוטסירק סוזעי ןופ ןָאזרעּפ רעד םורַא

 טלעטשעג ןבָאה ןטסירק עטשרע יד ןיוש .רָאי טנזיוט ייווצ עּפַאנק ןיוש ךיז

 טָאג ַא רע זיא יצ ?ןעװעג טשינ רעדָא ןעוועג רע זיא יצ; :עגַארפ יד

 רעדנירג ,רעקיטערָאעט רעד ןעוועג שיטקַאפ רע זיא יצ ? שטנעמ ַא רעדָא

 -קַארַאכ ןכעלשנעמלַא ןופ הנומא עיינ סלַא םוטנטסירק ןופ טעּפָארּפ ןוא

 רַאפ ןירדהנס ןשידיי ןכרוד ןרָאװעג טּפשמעג ךעלקריוו רע זיא יצ ? רעט

 רעטלַאהטָאטש רעשימיור רעד םיא טָאה יצ ? חישמ סלַא ךיז ןרעלקרעד

 7? ןקיציירק ךרוד טיוט םוצ טּפשמרַאפ ,טַאליּפ סויטנָאּפ (הדוהי) לארשי רַאפ

 ןויטקעיבָא ןדעי ןעגניווצ ,ערעדנַא ליפ ךיוא יוװ ,ןגַארּפ עלַא יד

 ןָאט סָאד ןריבורּפ רימָאל .ךעלטכישעג ןינע םוצ ןייגוצוצ רעשרָאפ

 ןעמוקעגפיוא זיא ,גנוגעװַאב-ןסַאמ סלַא ,עיגילער עכעלטסירק יד

 ןיא לעיציפָא ,גנונעכער-טייצ רעיננ רעד רַאפ טרעדנוהרָאי ןטשרע ןיא

 -ליגדנע יד רעבָא .קירוצ רָאי טנזױט 2 רעכעה טימ טסייה סָאד ,27 רָאי

 ןטייווצ ןיא טשרע .ןרָאי רעטרעדנוה טרעיודעג טָאה גנורימרָאפסױא עקיט

 ךיז םוטנטסירק סָאד טָאה (גנונעכער-טייצ רעיינ רעד טיול) טרעדנוהרָאי

 ןבָאה סָאװ ,סעטקעס עזעיגילער ענעדישרַאפ ןופ טריזילַאטסירקסױא

 טרעדנוהרָאי ןט-4 ףוס טשרע ןוא .חישמ ןופ םוקנָא םעד טקידערּפעג

 ןיא עקידנשרעה יד טרעװ עיגילער עכעלטסירק יד ןעוו ,(281 רָאי ןיא)

 סעמגָאד עריא טעברַאעגסיױוא קיטליגדנע ןױעוװ ,עירעּפמיא רעשימיור רעד

 טימ שטנעמ-טָאג סלַא סוטסירק סוזעי ןגעו עמגָאד יד םעלַא רַאפ ןוא

 .עכעלשטנעמ ַא ןוא עכעלטעג ַא -- ןטפַאשנגייא ייווצ

 -נַאגעגנָא זיא ,רָאי 500 רעכעה ,גנַאל רָאג זַא ןעז וצ זיא םעד ןופ

 יװ ,רעביירש-עכריק ןוא ןגָאלָאעט עכעלטסירק יד ןשיוצ ףמַאק ַא ןעג

 (1 סעילעגנַאװע עטסטלע יד .ןסוזעי ןופ טלַאטשעג יד ןרימרָאפוצסיוא ױזַא
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 ןצנַאג ןיא ךָאנ טדער (טייצ רעיינ 68 רָאי ןיא טעברַאַאב) ןַאי ןקיליײה ןופ
 ןיא סױרַא טערט סָאװ ,טָאג םעד רָאנ ,שטנעמ םעד ןסוזעי ןופ טשינ
 יד ןיא וליפא .עלעגיצ ַא ןופ רעדָא (לכש סטָאג) סָאגָאל ןופ טלַאטשעג

 ןופ ןרָאי רע-20 יד ןופ (לָאּפ ןעס) לָאּפ ןקילייה ןופ ווירב עשילָאטסָאּפַא

 רע .טָאג ַא ץלַא ךָאנ סוזעי זיא (גנונעכער-טייצ עיינ) טרעדנוהרָאי ןט"2

 (טנעמַאטסעט םעיינ ןטיול) רָאטַאגַאּפָארּפ רעטסנעָאנ ןוא רעטסקיטכיװ ןייז
 "חישמ ןסיורג, ןופ ןבעל ןשידרע ןגעוו טרָאװ ןייק טימ טשינ טנָאמרעד
 רָאּפ ַא טימ טשרע .("רעזיילסיוא, שיכירג ףיוא טיידַאב סָאװ ,ןסָאטסירכ)
 סטָאג, ןופ "עיפַארגָאיב, יד טריאורטסנָאק טרעװ רעטעּפש רָאי קילדנעצ

 .טנעמַאטסעט םעיינ ןופ סעילעגנַאװע עקילייה יד ןיא טריזינָאנַאק ןוא ,"ןוז
 ,הפוקת רעשירָאטסיה רעד ןיא ןעגנירדוצניירַא קיטכיװ זיא רעבירעד
 יד רָאנ טשינ ןטכױלַאב ןעמוקעגפיוא ןיא הנומא עכעלטסירק יד ןעוו
 ַא ןופ שינעפרעדַאב יד ןפורעגסױרַא ןבָאה סָאװ ןעגנוגנידַאב עלַאיצָאס
 -ריוו יד ,םירוקמ עזעיגילער יד ךיוא רָאנ ,(חישמ) "רעטער ןכעלטעג;
 ןופ רעדנירג ןוא ןגָאלָאעדיא יד עכלעוו וצ ,סָאטימ ,"רעטעג;? ןַאד עדנעק
 .ןדנובעגנָא ןבָאה ,סעדניימעג עכעלטסירק ערעטעּפש ןוא עטשרע יד

 -טלַא רעקיזיר רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןעגנורעדנע עקיטכיוו

 ןבָאה סע ,(.ר.צינ רעד רַאפ) טרעדנוהרָאי ןטי1 ןיא הכולמ רעשימיור

 .תומחלמ עשירעּפַאכרַאפ ןרָאי טייז עקידנרעיוד יד טקידנערַאפ ךיו
 .רַאפ ןבָאה ,רעקלעפ ןוא רעדנעל עטכַאירעטנוא ,םיחטש עלַאסָאלָאק
 (םיור רָאנ ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ) טָאטש-הכולמ עקידרעירפ יד טלדנַאװ

 טַארפע ןזיב קיטנַאלטַא ןופ ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,עירעּפמיא-טלעוו ַא ןיא

 יד טעמכ .עקירפַא זיב רעדלעװ עשינַאמרעג יד ןופ ןוא (חרזמ ןלעטימ)

 רעשימיור רעד רעטנוא ןענופעג ךיז טָאה טלעװ ןַאד עטנַאקַאב עצנַאג

 ,טכַאמ

 1237 רָאי ןיא ןיוש .קיאור ןסעזעג טשינ ןענייז עטגיזַאב יד רעבָא

 -יס ףיוא דנַאטשפיוא-ןפַאלקש ןקיטכעמ ַא רימ ןבָאה (.ר.צ.נ רעד רַאפ)

 טלייצ ײמרַא ןייז .ןווע ףַאלקש ןשיריס ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא עיליצ

 ןטייהניא עשימיור עקיטכעמ טּפָאלקעצ ,ןשטנעמ טנזױט 200 רעכעה

 עשיָארעה רָאי 5 ךָאנ טשרע טגיזַאב טרעוו ןוא הכולמ ענעגייא ןַא טפַאש

 ,ןפמאק-סגנוקידייטרַאפ

 ,עיירפ ןוא ןפַאלקש ןופ דנַאטשפיא ןַא רָאפ טמוק קיטייצכיילג

 רָאי יירד .ןקינָאטסירַא טימ ץיּפש ןיא ,עיזַא-ןיילק ןיא רעיײבעלּפ עמערָא
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 -ָאיצַאנ ַא ייס טגָארט סָאװ ,טלָאװער םעד ןקירדוצרעטנוא םיור ןבָאה זומ

 ,רעטקַארַאכ ןלַאיצָאס ַא ייס ,ןלַאנ

 ןוא ןפַאלקש ןופ ןעגנוטערטסױרַא עטנפָאװַאב ןופ עילַאװכ יד

 טמענ ,הלשממ רעשימיור רעקיטולב רעד ןגעק רעקלעפ עטכָאירעטנוא

 ריא טכיירגרעד ןוא עירעּפמיא רעקיזיר רעד ןופ ןלייט ענעדישרַאפ םורָא

 ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,טלָאװער-ןּפַאלקש ןטסערג ןיא ײגָאּפַא

 ,(גנונעכער-טייצ רעיינ רעד רַאֿפ) 74771 ןרָאי יד ןיא ,סוקַאטרַאּפס

 ןוא קיטכעמ ךָאנ ןַאד זיא רוטַאטקיד עשירעטילימ עשימיור יד

 -סױרַא-סטייהיירפ ןדעי ,תוירזכא רעמַאזיורג טימ ,טולב ןיא טקנירטרעד

 .ןפַאלקש ןוא רעקלעפ ןופ טירט

 ןענָאילימ .גנושיױטנַא רעסיורג ןופ טייצ ַא ןָא ךיז טביוה ױזַא ןוא

 רעלַאער רעד ןיא טביולגעג ןטכענ ךָאנ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עטלפייווצרַאפ

 ,יײרעּפַאלקש ןופ ןטייק יד ןפרַאװּפָארַא ,טייהיירפ ןפמעקוצסיוא טייקכעלגעמ

 .גנונעפָאה יד ןריולרַאפ טציא ןבָאה

 ,טלָאװער ןוא ףמַאק ןטנפָאװַאב טימ ,ןעלטימ עשידרע טימ ביוא ןוא

 "טעג רעד -- געוו ןייא רָאנ רעביא טביילב ,ןגיזַאב טשינ םיור ןעמ ןָאק

 ןופ ןטקישעג ַא ,חישמ ַא ,רעזיילסיוא ןַא ןופ טלַאטשעג ןיא סנ רעכעל

 ןעקנָאשַאב ןוא םיעשר ןופ טסענ עשימיור יד ןרעטעמשעצ טעװ רע .למיה

 .רעקלעפ ןוא ןשטנעמ עקידנדייל עלַא קילג ןוא טייהכיילג ,טייהיירפ טימ

 סלעגנע טכיירטש "םוטנטסירק ןקיטייצירפ ןגעווע לקיטרַא ןייז ןיא

 טָאה סָאװ ,שואי ןכעלקערש ןופ גנוקריווסיוא עשיגָאלָאכיסּפ יד רעטנוא

 יז ןעוו ,עטכַאירעטנוא ןוא ןפַאלקש עטרינגיזער ןענָאילימ ןעמונעגמורַא

 טרעהעגפיוא ,ןפמַאקיסטייהיירפ יד ןופ תולּפמ יד ןופ קורד ןרעטנוא ,ןבָאה

 ןקירדסיוא קנַאדעג-טּפיױה ןייז ןָאק ןעמ .תוחוכ ענעגייא ערעייז ןיא ןביולג

 סוטסירק םוצ טריפעג טָאה ,גירק-ןפַאלקש ןופ הלּפמ יד; :עזַארפ רעד ןיא

 *,ָךיִז

 ,חישמ ַא ףיוא רָאנ טשינ שינעפרעדַאב ַא ןעמוקעגפיוא זיא ױזַא

 -ַאב ןופ רעטעג עלַאנָאיצַאנ עטלַא יד .עיגילער רעיינ ַא ףיוא ךיוא רָאנ

 -סױרַא ךיז ןבָאה ייז ,טריטימָארּפמָאק םָאקלופ ךיז ןבָאה רעקלעפ ערעדנוז

 -ירדרעטנוא ןוא טּפַארק רעשימיור רעד ןגעק ןפלָאהַאבמוא רַאפ ןזיוועג

 ,גנוק

 טקיטיונעג ךיז טָאה עירעּפמיא-טלעװ עשימיור יד ךיוא רעבָא
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 -עג זיא (יירענידנצעג) םזיאעטילָאּפ רעטלַא רעד .עיגילער רעיינ ַא ןיא

 רעבָא םיור טָאטש-הכולמ רעד ןופ ןשינעפרעדַאב יד וצ טסַאּפעגוצ ןעוו
 עיגילער ַא טרעדָאפעג טָאה עכלעוו ,הכולמ-טלעוו רעקיזיר רעד וצ טשינ

 ,רעקלעפ עקיטרַאנדישרַאפ עלַא רַאפ עמַאזניימעג ַא ,רעטקַארַאכ-טלעװ ַא ןופ

 .ןעמונעגמורַא טָאה יז עכלעוו
 לא לא
 א

 .םוטנטסירק ןופ טרובעג םוצ ןעמוקעג סע זיא ױזַא סָא

 ער יד ייס ,עכעלטלעוו יד ייס טסעפ ןלעטש סָאד ןוא -- לפייווצ ןָא
 ןופ דניק ַא םוטנטסירק סָאד זיא -- ןטעטירָאטױא עכעלטסירק ,עזעיגיל

 סלַא ןעמונעגרעביא טָאה סע .(טָאג ןייא ןיא ןביולג) םזיאעטָאנָאמ ןשידיי
 -ערָאעט-טּפױה עלַא ענייז .(2 ך"נת ןצנַאג םעד ,לביב ןייז ןופ לײטדנַאטשַאב
 עטסקיטכיוו יד .ןדיי ןעוועג ןענייז (םענייא רעסיוא) ןלָאטסָאּפַא ןוא רעקיט
 ןענייז ,סוטסירק סוועי ןופ טלַאטשעג יד ןריאורטסנָאק וצ ןלַאירעטַאמ
 ,הכימ ,והימרי ,והיעשי ןופ תואיבנ עקימַאלפ יד ןופ ןרָאװעג ןעמונעג
 ,ך"נת ןופ ןלייט ערעדנַא ןוא הירכז

 רַאפ ,םוטנטסירק סָאד טָאה ,טפַאשנסיו יד טזיוו סע יװ רעבָא
 ןשידיי ןסיורג ןופ הטיש רעד וצ טקעריד ןדנובעגנָא שיּפָאזָאליּפ םעלַא

 ןגעו ערעל ןייז .עירדנַאסקעלַא ןופ ןָאליּפ ,הפוקת רענעי ןופ ןטנרעלעג

 יד ןוא טָאג ןשיװצ רעלטימרַאפ סלַא ,לכש ןכעלטעג םעד ,סָאגָאל

 -עג ןיא םיא ןריזילַאירעטַאמ וצ עזַאב יד ןרָאװעג זיא ,ןשטנעמ
 -רָאפ-עיגילער ליפ ןופ גנוניימ יד ןעוועג זיא סָאד ,ןסוזעי ןופ טלַאטש

 -ןוא טָאה סָאד .ןעסנעי ,ןָאסטרעבָאר ,סיווערד ,רעוַאב ָאנורב יװ ,רעש

 -גטסירק ןקיטייצירפ ןגעװ, טעברַא ןייז ןיא סלעגנע ךיוא ןכָארטשעגרעט
 .ןעלקיטרַא ערעדנַא ןוא ?םוט

 עיינ יד זַא ,ףיוא ךיוא ןזייו ןעגנושרָאפ עכעלטפַאשנסיװ יד רעבָא

 ןופ ןעמעטסיס עזעיגילער ערעדנַא ליפ וצ ןדנובעגנָא טָאה הנומא

 םעד ןעמונעגרעביא יז טָאה םזיאעטָאנָאמ ןשידיי ןופ ביוא .םוטרעטלַא

 -ער עלַאטנעירָא ערעדנַא ןופ יז טָאה ,חישמ ַא ןיא ,טָאג ןייא ןיא ןביולג

 ףיוא טייטש ןוא טברַאטש סָאװ ,טָאג ןופ דליב סָאד טגרָאבעגסױא סעיגיל

 רעשידניא ,רעשיסרעּפ ,רעשיטפיגע ,רעשיכירג רעד ןופ) םיתמה-תיחת

 רעד ןופ ןעמונעגרעביא ןרָאװעג זיא ,קיטנוז ןרעייפ סָאד .(ערעדנַא ןוא
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 ןופ טָאג םעד טצמדיוװעג ןעוועג זיא גָאט רעד ווו ,הנומא רעשיסרעּפ

 רעשידניא רעד ןופ .(3 .(ןכַארּפש ענעדישרַאפ ןיא ןעמָאנ רעד ןופרעד) ןוז

 ןרָאװעג ןעמונעגרעביא זיא ,ונשירק ןגעװ עדנעגעל רעד ןופ ,עיגילער

 ךיוא ךעלנײשרַאװ ןוא ןפיוט ןופ ,טײצלָאמטנװָא ןקילייה ןופ טלוק רעד

 טָאה ,םזיציָאטס ןייז ןופ .ַאקענעס ףָאזָאליפ ןשימיור-טלַא ןופ .ץיירק רעד

 -מוא ,טכיזפיוא רעכעלטעג ןגעוו קנַאדעג םעד טנשריעג םוטנטסירק סָאד

 ,ערעדנַא ןוא טסייג ןקילייה ,המשנ ןופ טייקכעלברעטש

 סלַא ןעמוקעגפיוא זיא םוטנטסירק סָאד זַא רימ ןעעז םורַא ױזַא

 עשיפָאזָאליפ ,ןטלוק ,תונומא ענעדישרַאפ ןופ (לעטשפיונוצ) עיצַאליּפמָאק

 .תוטיש

 טגָארט ,סוטסירק סוזעי ןופ ,חישמ ןכעלטסירק ןופ טלַאטשעג יד ךיוא

 סָאװ ,רעשרָאפ-עיגילער עקיטכיוו ליפ ןקיטעטשַאב סָאד .רעטקַארַאכ ַאזַא

 טָאה סָאװ ,טלַאטשעג ערַאדנעגעל ,עשיגָאלָאטימ ַא זיא סוזעי זַא ףיוא ןזייוו

 ןופ רענייא ןייק זַא ,ןזיוועגפיוא טרעוו סנטשרע .טריטסיזקע טשינ לָאמנייק

 רעד ןופ רעביירש ןוא רעקירָאטסיה עשידיי ןוא עשימיור ,עשיכירג יד

 רָאי ןופ)סוטסירק סוזעי טבעלעג טשרמולכ טָאה סע רעכלעוו ןיא ,הפוקת

 טשינ טנָאמרעד (גנונעכער טייצ רעיינ רעד ךָאנ 30 רָאי םעד זיב ,רַאפ 4

 -ַאב טָאה רעכלעוו ,קרַאטולּפ רעטמירַאב רעד טשינ .טלַאטשעג ןייז ןגעוו/

 רעביירש עטמירַאב יד טשינ ,ןטייקכעלנעזרעּפ עסיורג ןופ ןבעל סָאד ןבירש

 רעקירָאטסיה רעשימיור רעטסערג רעד טשינ ,סואעלופַא ןוא לַאנעווװי

 ,טיצַאט

 -ַאב לָאמ ליפ טָאה רעכלעוו ,ןָאליפ רעקנעד רעשידיי רעסיורג רעד

 טנַאמרעד ,ןטַאליּפ ,רעטלַאה-טַאטש ןשימיױר ןופ טייקיטעט יד ןבירש

 הלשממ יד טביײרשַאב סָאװ ,רע יוװ ךָאנ רעוו .ןסוזעי ןגעוו ,טרָאװ ןייק טשינ

 ,ןסוטסירק ןופ ןעמָאנ םעד שטָאכ ןענָאמרעד טפרַאדעג טָאה ,ןטַאליּפ ןופ

 ןבירשעג ליפ טָאה סָאװ ,הירבט ןופ סוטסוי רעקירָאטסיה רעשידיי רעד

 ,ןסוזעי ןיא "ןסעגרַאפ, ןצנַאג ןיא טָאה ,הפוקת רעד ןגעוו

 ףסוי ייב ,םוטרעטלַא ןופ רעקירָאטסיה ןשידיי ןטסערג םעד ייב ,ָאי

 ןגעוו טדער סָאװ ,ץַאז ַא ָאד זיא "רעמיטרעטלַא; קרעוװ ןייז ןיא ,סויווַאלפ

 ץזַאושזרוב ליפ ןזיוועגפיוא ןיוש גנַאל ןבָאה סע יװ ,רעבָא .סוטסירק סוזעי

 -וצ רעד .טַאקיפיסלַאפ רעטרעּפמולעגמוא ןַא סָאד זיא ,רעשרָאפ-עיגילער

 שיגָאל ךיז טדניב ,ץַאז ,רעביירש-עכריק עכעלטסירק ךרוד רענעבירשעג

 .טסקעט ןרעטייו םעד טימ טשינ ,ןקידרעירפ םעד טימ טשינ טולָאסבַא
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 ןָאק תודע עכעלמיטרעטלַא יד ןופ ןגייווש ןטימ זיולב טשינ רעבָא
 -ןערב רעשרָאפ ליפ .טלַאטשעג ערַאדנעגעל ַא זיא סוזעי זַא ןזייוװַאב ןעמ

 יד ךרוד ,ןרָאװעג טריאורטסנָאקער זיא טלַאטשעג יד ױזַא יװ ,ןטקַאפ ןעג
 ,סעדנעגעל ,ןסָאטימ ףיוא רַאּפשנָא ןיא ,עילעגנַאװע רעד ןופ םירבחמ
 ןסוטסירק ןופ ?עיפַארגָאיב; יד ןַא ,ןזיועגפיוא טרעװ ױזַא .,וו"ַאא תואיבנ
 נשירק ןגעװ עדנעגעל רעזעיגילער רעשידניא רעד ןופ עיּפָאק ַא זיא
 טָאה סָאװ ,יורפגנוי ַא ןופ ןוא רעלסעט ַא ןופ ןוז ַא ןעוועג זיא רע ךיוא
 -גינעק ַא ןופ ןעמַאטש טפרַאדעג טָאה רע ךיוא .טָאג ןופ טרעגנַאװשעג
 ןזיװַאב טָאה רע ךיוא .לַאטש ַא ןיא ןרעוו ןריובעג ןוא עיטסַאניד רעכעל
 -טנווָא ןקילײה ַא ןיא ןעמונעגלײטנָא רע טָאה טוט ןרַאפ ןוא רעדנווװ ליפ
 ןקיציירק ךרוד טיוט םוצ טּפשמרַאפ .םידימלת ןעצ ענייז טימ טיײצלָאמ
 -ַאטשעגפיױא געט יירד ךָאנ רע זיא ,(סוזעי יװ) רָאי 32 ןופ רעטלע ןיא
 ,למיה םוצ ןעגנַאגעגפױרַא ןוא םיתמה תיחת ןענ

 ליפ ןרָאװעג ?טגרָאבעגסיױוא; ןענייז ,ַאדוב ןגעוו עדנעגעל רעד ןופ
 יירד ךרוד ,ןסוזעי ןסירגַאב סָאד ,ליּפשייב םוצ יו ,ןטייהלצנייא ערעדנַא
 .ערעדנַא ןוא רעשרעה םעד ךרוד ןעגנוגלָאפרַאפ ענייז ,(ןגינעק)} םיכלמ

 "ןפַארגָאיב,; עכעלטסירק יד ןבָאה ,טנָאמרעד ןיוש בָאה ךיא יװ
 .םיליהת רפס ןופ ןוא םיאיבנ יד ןופ לעיצעּפס ,ך"נת ןופ טּפעשעג ליפ
 -ײרשַאב יד זיא שירענגיל םָאקלופ זַא -- ןכיירטשוצרעטנוא רעבָא זיא סנייא
 ןכלעוו ,ןסוזעי רעביא ןירדהנס ןופ טּפשמ ןגעוו טנעמַאטסעט םעיינ ןיא גנוב
 .הישמ ַא רַאפ ךיז טלַאה רע זַא ,טקידלושַאב טשרמולכ ןבָאה ןדיי יד
 -:עטערּפ עשידיי ליפ ןופ רענייק זַא ,ןזייוופיוא ןעמ ןָאק ,ךעלטכישעג
 רַאפ רַאפרעד ןרָאװעג טלעטשעג טשינ לָאמנייק זיא חישמ ַא ףיוא ןטנעד
 ןבָאה חישמ ןכעלטסירק ןופ ?ןרָאטקורטסנָאק; יד זַא ,סיוא טעז .טּפשמ ַא
 ,לארשי ןיא הפוקת רענעי ןופ ןצעזעג יד טנעקעג ךַאװש

 -טסירק יד טכוז ,ןזײװַאב "ערעכיז; עלַא ץָארט ,גָאט וצ טנייה זיב
 ןופ ןבעל ןגעו םירוקמ ,עכעלטסייג ןוא ןגָאלָאעט עריא ןוא ךריק עכעל
 םייב) ןארמוק ןופ ןלייה יד ןיא טקעדטנַא 1947 ןיא טָאה ןעמ ןעוו .ןסוזעי
 סעטקעס-םייסא עטסטלע יד ןופ ןטנעמוקָאד ןיוש עטמירַאב יד (חלמה םי
 "עג ןופ רערעלא םעד ןגעו ךיז טדער'ס וװ ,(םוטנטסירק ןופ רעייגרָאפ)
 טיירב ןַאקיטַאװ רעד טָאה (רעריפ ןוא איבנ ןקיטסייג רעייז) ?טייקיטכער

 סע ןעוו רעבָא .סוטסירק סוזעי סיוועג זיא סָאד זַא ,םעד ןגעוו ןבירשעג
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 טרעדנוה רעכעה טריטסיזקע טָאה עטקעס יד זַא ,ןיװעגסױרַא ךיז טָאה
 .ןרָאװעג ליטש ןעמ זיא ,רעירפ רָאי

 טימ ןטסירק עקיביולג ןענָאילימ טזייּפשעג ןעמ טָאה רָאי טנזיוט 2

 ןופ טױט םעד רַאפ קלָאפ ןשידיי ןופ דלוש יד ןגעוו עדנעגעל-ליורג ַא

 -ַאב עטלעטשעגטסעפ ןייק ָאטשינ טנייה זיב זיא'ס ןכלעוו ןגעוו ,ןסוזעי

 ןסָאגרַאפ זיא טולב קידלושמוא טימ םי ַא .טריטסיזקע טָאה רע זַא ןזייוו

 ןַאשז טסּפױּפ ,טסינַאמוה רעסיורג רעד טָאה 1961 ןיא טשרע .ןרָאװעג

 :רעטרעװ יד טימ ןָא ךיז טביוה סָאװ ,הליפת ַא ןפַאשעג ,רעט-23 רעד

 ,ףדיי ףיוא ןפרָאװעג ןבָאה רימ עכלעוו תוליחר יד זדנוא ביגרַאפ טָאג,

 טפרַאװ ןעמ ןכלעוו ןיא ,טנעמוקָאד ןטמירַאב םעד טיירגעגוצ ךיוא טָאה רע

 ,טױט סעסוטסירק ןיא ןדיי ןופ דלוש יד לָאמ ןטשרע םוצ ּפָא

 -לױטַאק ןופ גנוטַארַאב רעסיורג רעד ףיוא ,1974 ףוס טשרע רעבָא

 -רַאפ לעיציפָא לָאמ ןטשרע םוצ ןעמ טָאה ,ןַאקיטַאװ ןיא עכעלטסייג עש

 ,םזיטימעסיטנַא םעד טלייטרוא

 רעד ידכ ,ךריק עשילױטַאק יד ןָאט ךָאנ ףרַאד ,ליפ רָאג ,ליפ

 ןקריוו ןרעהפיוא לָאז ,עדנעגעל ַא ףיוא טריזַאב ,םס רעקידתורוד

 טמַאטיע יז .םוטסירק סוזעי ןופ ערעל יד טיײידַאב *עילעגנַאװע; (1

 ןופ ."הרושב עטוג ַא; טיײדַאב סָאוװ ,"םוילעגנַאוװע; טרָאו ןשינײטַאל ןופ

 ןבירשרַאפ ךָאנרעד ,ךעלדנימ ןרָאװעג טיײרּפשרַאפ ערעל יד זיא בױהנֲא

 -ַאטסעט םעיינ ןופ ןעלטיּפַאק 4 עטשרע יד ןפַאש סָאו ,םעילעגנַאווע 4 ןיא

 .םוטסירק סוזעי ןופ ןעקנַאדעג ןוא ,ןטַאט יד ,ןבעל סָאד ןבײרשַאב ןוא טנעמ

 ןטלַא ןופ -- ןלייט ייוצ ןופ טײטשַאב לביב עכעלטסירק יד (2

 זיא סָאװ ,,טנעמַאטסעט םעיינ םעד ןוא (ך"נת רעשידיי רעדו) טנעמַאטסעט

 .ערעל םעסוטסירק טעמדיוועג ןױש
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 ר

 ןזומ ןלַארטש-רעטסניפ ענייד המפחילזייא עקילייה אז

 ןוא טייהיירפ טכטלשטנעמ יד טרערדַאֿפ סָאד .ןדניװשרַאפ

 ."פילג

 (ַאנורפ ַאנַאררַאשזד)

 רָאט ךַאז ןייא ןיא רַאנ ,ןעלפייווצ ןעמ ןעק ץלַא ןיא;

 שטנעמ רעד זַא ,םעד ןיא -- ןעלפייווצ טשינ ןעמ

 .יטלפייווצ

 ןייטשרַאפ ץלַא ליו רע זַא ,טסייה סָאד : רַאטנעמַאק

 .רנילמ ןעמענמיוא טשינ ןוא

 (טרַאקעד)
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 ךעדנירג דעד - דעמכאמ
 םאלשיא ןוצ איבנ ןוא

 -סערג יירד יד וצ טרעהעג (םזינַאדעמכַאמ רעד רעדָא) םַאלסיא רעד

 -נטסירק ןכָאנ עקיביולג לָאצ רעד טול טמוק רע .סעיגילשר-טלעוו עט

 עיירטעג טסייה סָאד) ,רענעמלוזומ יד ,רעגנעהנָא ענייז .םזידוב ןוא םוט

 98 ןזיב 80 ןופ) טייהרעמ עקידנגיורעביא יד ןפערטַאב (םַאלסיא םוצ

 ,עקירפַא-ןופצ ןיא ,חרזמ ןלעטימ ןוא ןטנעָאנ ןופ רעדנעל יד ןיא (טנעצָארּפ

 עיּפָאיטע ןיא ןבעל רענעמלוזומ ליפ .(עיזענָאדניא) עיזַא חרזמ-םורד ןיא

 ,(טנעצָארּפ 12) עיװַאלסָאגוי ,(טנעצָארּפ 50) עינַאבלַא ןיא ,(טנעצָארּפ 20)

 ,ןַאטסכַאזַאק) ןקילבוּפער עשיטעיווָאס יד ןיא ,(טנעצָארּפ 11) עירַאגלוב

 יד .(ערעדנַא ןוא עיריקשַאב ,זַאקװַאק-ןופצ ,ןַאטסעגַאד ,ןַאשזדײברעזַא

 ןָאילימ 500 ייב טפערטַאב טלעװ רעד ףיוא רענעמלוזומ לָאצ טענײמעגלַא

 ןט-7 ןיא טשרע ,ןטסטעּפשמַא ןעמוקעגפיוא זיא עיגילער עקיזָאד יד

 ףיא ןוא (620 רָאי ןיא) גנונעכער-טייצ רעײנ רעד טיול טרעדנוהרָאי

 ַא טײדַאב סָאװ) דעמכַאמ ןעוועג זיא רעדנירג ןוא רעקיטערָאעט-טּפיױה

 טנַאקַאב רע זיא עיצּפירקסנַארט רעשיאעּפָארײא רעד ןיא .(רעטשטנעבעג

 ,טעמָאהַאמ סלַא

 ןענייז רעלטייצטימ ענייז ןופ םירוקמ ןייק ?ןעװעג רע זיא רעוו

 איבנ סלַא ןעמָאנ ןייז וװ ,לביב רעשימַאלסיא רעד ,ןַארָאק ןיא .ָאטשינ

 .ןבירשַאב טשינ עיפַארגָאיב ןייז זיא ,טנָאמרעד לָאמ ליפ טרעוו טָאג ןופ

 ןדעמכַאמ ןופ ןבעל ןגעוו גנובײרשַאב ַא זדנוא טגנערב סָאװ ,רעטשרע רעד

 סָאװ ,(דעמכַאמ אללַאדבא) קחצי ןביא רעקירָאטסיה רעשיבַארַא רעד זיא

 ןרָאװעג טנַאקַאב זיא קרעװ ןייז .(768-704) ןרָאי יד ןיא טבעלעג טָאה

 ,םַאשיכ ןביא גָאלָאליפ ןשיטּפיגע ןופ עיצקַאדער רעד ךרוד
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 עשיגָאלָאעכרַא עכייר ןופ ךמס ןפיוא ,רעטעּפש רָאי טנזיוט רעכעה

 -ַאב עטנרעלעג עשיאעּפָארײא ליפ ןבָאה ,ןעגנושרָאפ ןוא ןעגנובָארגסיױא

 עיינ ליפ טימ רעדנירג ןייז ןוא םַאלסיא ןגעו טפַאשנסיװ יד טרעכייר

 .קרצוו

 ַא ףיױא טמוק טרעדנוהרָאי ןט:19 ןופ טפלעה רעט-2 רעד ןיא

 וצ רָאי ןופ טרעכיײרַאב סָאװ ,קיטסימַאלסיא יד ,טפַאשנסיװ עלעיצעּפס

 -טפַאשלעזעג ןוא עיגילער סלַא םַאלסיא םעד ןגעוו ערעל יד רָאנ טשינ רָאי

 םעד ןגעוו ןלַאירעטַאמ עיינ ליפ וצ ךיוא טלעטש רָאנ ,ןעמָאנעפ ןכעל

 ,ןדעמכַאמ ןופ הטיש רעד ןוא ןבעל

 לא לא
* 

 טלעוו רעד ףיוא ןעמוקעג דעמכַאמ זיא ןלַאירעטַאמ עטסיינ יד טיול

 טָאטש רעד ןיא סַאנעמַא ןוא אללאידבַא ןופ ןוז סלַא (.ר.צ.נ) 570 רָאי ןיא

 ןענייז ןרעטלע יד ,ןטישיירָאק טבש ןטסערג םוצ טרעהעג ןבָאה יז .ַאקעמ

 ןעמונרַאפ ךיז טָאה גנויצרעד ןייז טימ ןוא ןברָאטשענּפָא ירפ רעייז םיא

 "מעק רעטרעדנוה טגָאמרַאפ טָאה סָאװ ,בעלַאט ובַא ,רעטעפ רעכייר רעד

 ןענַאװַארַאק טריפעג ןשטנעמ בַאטש ַא טימ טָאה רע עכלעוו ףיוא .,ןעל

 יו רעדנעל עשיבַארַא עטייו ןוא עטנעָאנ ענעדישרַאפ ןיא תורוחס טימ

 רַאפ טכַאמעג רע טָאה ,ןדעמכַאמ ,קינעמילּפ םעד ךיוא .עידניא ןייק ךיוא

 ןופ ןדמַאז יד רעביא טיילגַאב םיא טָאה רעכלעוו ,רעביירט-למעק ַא

 ,ןטנגעג עטייוו ןיא לָאמטפָא ןוא רבדמ

 סָאד לייוו ,ןביירש ןוא ןענעייל טנרעלעג טשינ םיא טָאה רע ביוא

 םיא רע טָאה ,ןשטנעמ לָאצ רעניילק רָאג ַא ןופ עיגיליווירּפ ַא ןעוועג זיא

 טָאה דעמכַאמ .גנוריפפיוא עזעיגילער גנערטש ַא ןעגנוווצעגפיוא רעבָא

 רעטעג ענעדישרַאפ ֹוצ תונברק ןייז בירקמ רעטעפ ןטימ ןעמַאזוצ טזומעג

 -עגנייא טָאה ןעמ ןכלעוו ןיא ַאבַאַאק לּפמעט םעד ןכוזַאב םעלַא רַאפ ןוא

 ךיז טָאה סעדנעגעל עשיבַארַא יד טיול .ןייטש ןצרַאװש ןסיורג ַא טרעיומ

 ,וניבא םהרבא ןופ בייוו-טסניד יד ,רגה ,ןעורוצּפָא טצעזעגקעװַא םיא ףיוא

 טָאה ָאד .לאעמשי עלענוז ריא טימ ןבירטרַאפ יז טָאה הרש יו םעד ךָאנ

 טשינ ריא לָאז רע ,טָאג ןטעבעג ןוא למיה םוצ טנעה יד ןביוהעגפיוא יז

 -עגסיוא טָאה רעטשרעביוא רעד ןוא .דניק-גיוז ריא טימ ןעמוקמוא ןזָאל

 ,הליפת ריא טרעה
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 רַאפ ןרגה ןטלַאה עכלעוו ,רעבַארַא עקיבױלג יד ןבָאה רַאפרעד
 טלַאטשעג ןיא ןינב ןקילייה ַא טרָא םעד ףיוא טיובעגפיוא ,רעטומ-רוא רעייז
 טנייה זיב זיא סָאװ ,(ַאבַאַאק שיבַארַא ףיוא) עדייבעג רעקיטייז-סקעז ַא ןופ
 ,םוטקיליײה עשינעמלוזמ עטסערג סָאד

 ףעד ןיא ךָאנ רעבַארַא עלַא רַאפ קיליײה ןעוועג ןיא לּפמעט רעד
 ןופ ןעמירגליּפ ןגױצעג ןבָאה ,ַאקעמ ןיא ,םיא וצ .יירענידנצעג ןופ הפוקת
 טרעדנוהרָאי ןט-6 ןיא ןיוש זיא ךיוא רַאפרעד .רעדנעל עשיבַארַא עלַא
 ןבָאה ָאד .רעטנעצ-סלדנַאה ןוא רעזעיגילער רעקיטכיוװ ַא ןרָאװעג ַאקקעמ
 טיירטשעצ ןעוועג ןענייז עטשרע יד .ןטסירק ןוא ןדיי ליפ ןענופעג ךיוא ךיז
 ,דנַאל רעייז ןופ ייז ןביירטרַאפ ןכָאנ חרזמ ןלעטימ ןופ רעדנעל עלַא רעביא

 .ןטפעשעג ןוא סעיסימ עזעיגילער ערעייז טַאהעג ָאד ןבָאה עטייווצ יד

 ןשידיי ןטימ ייס ןענעקַאב טנָאקעג ךיז םורַא ױזַא טָאה דעמכַאמ

 -ידי רעד טרעביוצַאב םיא טָאה לעיצעּפס .ןביולג ןכעלטסירק ןטימ ייס

 ןהשמ ןופ ןטלַאטשעג יד ,(טָאג ןייא ןיא ןביולג רעד) םזיעטָאנָאמ רעש

 -ַאלקש רעשיטּפיגע ןופ קלָאּפ ןייז טיײרפַאב סָאװ ,טעּפָארּפ ןכעלטעג סלַא

 טָאה רע .ןטָאבעג 10 יד ןיא טקירדעגסיוא קיטע עשידיי יד ןוא יירעפ

 רעד רַאפ בירקמ ךיז זיא סָאװ ,ןטוזעי ןופ טלַאטשעג יד טרעדנוװַאב ךיוא

 -רָאפ טשינ טָאה רע רעבָא ,ַאירַאמ רעקילייה רעד ןופ ןוא ,טייהשטנעמ

 -יירד ַא סלַא ןעניישרעד ףרַאד טָאג רעקיטכעמלַא רעד סָאװרַאפ ןענַאטש
 ,טייקינייא

 ןעמוקעג ךיוא זיא דעמכַאמ זַא ,ףיוא ןזייו רעשרָאפ-עיגילער ליפ

 רעייז ןופ סולפנייא ןרעטנוא ןעוועג ןוא ןסרעּפ ליפ טימ טקַאטנָאק ןיא

 ,םזירטסַאָארָאז םעד ,ןביולג

 עזעיגילער ענעדישרַאפ יד ןיא ךיז טפיטרַאפ דעמכַאמ רעגנוי רעד

 -ַאמ ןופ רעגנעהנָא רעטגייצרעביא ןַא טרעװ ןוא תוטיש ןוא סעדנעגעל

 -טזמוא רעד רעקרַאטש ליפ טדער ,המשנ רעכעלדניפמע ןייז וצ .םזיעטָאנ

 ןצעג ענרעצליה יד רעדייא ,ןעלמיה יד ןיא טָאג רעקיטכעמלַא ,רערַאב

 רעד ןיא געט ליפ טגנערברַאפ רע .ןכַאמ ייז ןָאק רעילָאטס רעדעי סָאװ

 ךאלמ רעד זַא ,סיוא םיא ךיז טכַאד לָאמנייא ןוא רבדמ ןפיוא טיײקמַאזנייא

 ןייא רָאנ ָאד זיא'ס זַא ,טרעלקרעד ןוא ןזיווַאב םיא ךיז טָאה לאירבג

 רעצנַאג רעד ןופ לרוג םעד טנעה ענייז ןיא טלַאה סָאװ ,טָאג רעקיטכעמלַא

 ןשטנעמ עלַא ןוא טלעוו
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 -למעק רעטוג סלַא טמירַאב ,רוחב רעקירעי-25 ַא ןַאד ןיוש זיא רע

 ןייז יװ ,טפַארק עשיזיפ ןייז .טנַאטוקסיד רעלופטנַארעּפמעט ןוא רעביירט

 -40 יד .ַאקעמ ןיא יורפ עטסכייר יד טושּפ ןפושכרַאפ ,רוטַאנ עקידנזיורב

 רע רעכלעוו ייב ,שזידַאק הנמלא עטנעגילעטניא ןוא עטיובעג-ןייש ,עקירָאי

 15 טימ זיא יז) ןרָאי ןיא דישרעטנוא םעד ץָארט ןוא .טקיטפעשַאב זיא

 רע ןוא ךייר זיא יז) ,עיציזָאּפ רעלַאיצָאס רעד ןוא (םיא ןופ רעטלע רָאי

 רע ןוא .ןבָאה הנותח ריא טימ לָאז רע ,םיא יז טרינַאּפָארּפ ,(םערָא זיא

 ,םיכסמ זיא

 טבילעג קרַאטש יז רע טָאה רעקירָאטסיה עשיבַארַא ףיוא ןזייוו'ס יו

 ןדנוברַאפ טשינ ךיז רע טָאה טבעלעג טָאה יז ןמזילכ לייוו ,טכַאעג ןוא

 טָאה רע עכלעוו ,עיגילער יד סָאװ םעד ץָארט ,יורפ ערעדנַא םוש ןייק טימ

 6 ןריובעג םיא טָאה יז ןעיורפ ליפ ןבָאה וצ טביולרעד טָאה ,ןפַאשעג

 יד ךיוא רָאנ ןירעבעגטַאר עמַאזקריװ ןייז רָאנ טשינ ןעוועג ןוא רעדניק

 ,הנומא רעיינ ןייז ןופ ןירעגנעהנָא עקימַאלּפ עטשרע

 עטיירב ַא ןריפ וצ ןעלטימ ןבעגעג םיא טָאה ,םוטכייר ריא זַא ,רָאלק

 ןוא רעגנעהנָא ןעניוװעג וצ ידכ ,גנורעקלעפַאב רעד ןשיוװצ גנורעלקפיוא

 טסעפ רעבָא טלעטש דעמכַאמ יװ .עיסימ רעזעיגילער ןייז רַאפ רעקיטַאּפמיס

 ?טָאטש רענעגייא ןייז ןיא איבנ ןייק ןייז טשינ רענייק ןעק;? ןַארָאק ןיא

 ,עיטַארקַאטסירַא עשיטָאטש יד לייו ,ַאקעמ ןופ ןפיױלטנַא זומ רֶע ךיוא

 ןביולג רעיינ סדעמכַאמ זַא ,ארומ ןבָאה םירחוס עכייר יד םעלַא רַאפ ןוא

 ַאבַאַאק לּפמעט םוצ סערעטניא םעד ןכַאװשּפָא קרַאטש ןָאק טָאג ןייא ןיא

 טלָאװ סָאד .ןעמירגליּפ ןופ םָארטש םעד ןלעטשּפָא ןוא רעטעג ענייז טימ

 ןלעיצרעמָאק ןקיטכיוו סלַא ַאקעמ ןופ טײדַאב-סלדנַאה םעד טרענעלקרַאפ

 טלָאװ סָאד .רעדנעל ענעדישרַאפ ןופ םיטבש עשיבַארַא עלַא טימ רעטנעצ

 -נןשרעה רענַאקעמ םעד ןופ גנוטיידַאב עשיטילָאּפ יד ןסירעגרעטנורַא ךיוא

 ,טכיש ןקיד

 נָא עטנעָאנ עפורג ןיוש עקידנטיײדַאב ַא ןוא יורפ ןייז טימ דעמכַאמ

 .ַאנידעמ טָאטש רעקידתונכש רעד ןיא ַאקעמ ןופ ןפיולטנַא ןזומ רעגנעה

 ,(ךיז ןגָארטרעביא) ?ַארשזדעה; רעד ןופ טסייה סָאד ,ןָא 622 רַאי םעד ןופ

 .סיא רעיינ רעד ,גנונעכער-טייצ ששינעמלוזומ עיינ יד ביױהנָא ריא טמענ

 ןרָאי-הנבל ףיוא טריזַאב ,רַאדנעלַאק רעשימַאל

 לא לא
2 
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 גנולעטש רעד ןיא גנורעדנע עלַאקידַאר ַא ךיוא טגנערב רָאי סָאד רעבָא

 זַא ,רעטנוא ןכיירטש רעקירָאטסיה עסיוועג .ןדעמכַאמ ןוא םָאלסיא ןופ

 ןבילג ןשינעמלוומ םעד ןיא הפוקת רעיינ ַא ןופ ביױהנָא ןַא זיא סָאד

 ,טנרעל איבנ-טּפיוה רעד ןעוו ,םַאלסיא ןכעלדירפ ַא רימ ןבָאה 622 זיב ביוא

 ךָאנ טמוק "דרעווש ןופ טפַארק רעד טימ ןעגנערב טשינ ןעמ ןָאק הנומא/ זַא

 ,םַאלסיא רעשירעּפַאכרַאפ ,רעשירעגירק ַא ?ַארשזדעה' רעד

 יד ףיוא רענַאדעמכַאמ יד ןָא טציא ןלַאפ דרעװש ןוא רעייפ טימ

 ,ענעגיא יד ףיוא םעלַא רַאפ ,(םַאלסיא ןיא עקיביולג-טשינ) "ןרוַאיג,

 עכלעוו ןופ ,ןטסירק ןוא ןדיי יד ףיוא ךיוא רעבָא ,רענידנצעג עשיבַארַא

 ןיא ןַארָאק ןיא .טָאג ןייא ןיא ןביולג םעד ןעמונעגרעביא טָאה דעמכַאמ

 -מוא ,ןטסירק יד ןוא ןדיי יד זַא ,לפייווצ ןָא; : רימ ןענעייל 98 לטיּפַאק

 ןעמַאלפ יד ןיא ןרעו ןפרָאװעגנײרַא ןלעװ רענידנצעג יד ןוא עקיביולג

 ,"קיבייא ןעניווו ןלעוו ייז ווו ,םוניחג ןופ

 -ענגירק ַא ןיא ןכעלדירפ ַא ןופ עיצַאמרָאפסנַארט עלַאקידַאר יד

 .תוחוכ ענעגייא יד ןיא טייקרעכיז רעד טימ ןעמוקעג זיא ןביולג ןשיר

 ,גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןלייט עטיירב ךיוא יוװ ,ַאנידעמ ןופ רעשרעה יד

 ,םַאלסיא םעד ןעמונעגרעביא םזַאיזוטנע טימ ןבָאה ,םיטבש עשיבַארַא יד

 (טָאג) ַאללַא ןיא ןביולג רעד ױזַא טשינ .ןדעמכַאמ וצ ןענַאטשעגוצ ןענייז

 "טנעצָארּפ רענַאקעמ יד וצ האנש עקידנענערב יד יװ ,טקריוװעג ָאד טָאה

 רענידעמ ליפ עכלעוו ייב ,רעמיטנגייא-למעק ןוא םירחוס עכייר ,סעקינ

 "המחלמ עקילייה, עטשרע יד זיא ךיוא רַאפרעד .טגרָאברַאפ ןעוועג ןענייז

 .אקעמ ןגעק טעדנעוועג ןעוועג

 איבנ ןייז ןוא רעקיטכעמלַא רעד ַאללַא יירשעגסיוא םעד טימ

 עשינעמלוזומ יד םערוטש ַא יװ ךיז ןגָארט "טקישעג זדנוא ןבָאה דעמכַאמ

 ןּפַאכרַאפ ,םירחוס רענַאקעמ ןופ ןענַאװַארַאק ליפ ןטנינרַאפ ייז .רעטייר

 ךיז טיג ןצרוק ןיא .ןטנגעג עצנַאג ןשרעהַאב ,תורוחס ןוא ןעלמעק ערעייז

 ,רעטנוא ַאקעמ

 "חוס ןוא רעמיטנגייא-ןפַאלקש ,סעקינטנעצָארּפ רענַאקעמ עכייר יד

 םעד ןָא ןעמענ יז .ךַאמּפָא ןעמייחעג ַא "איבנ, םעד טימ ןַאד ןסילש םיר

 ענעדישרַאפ ןופ ןצעג ןופ טקיניירעגסיױא טרעוו ַאבַאַאק לּפמעט רעד .םַאלסיא

 עלַא ןופ שדקמה-תיב טפיוה םעד ןיא טלדנַאװרַאפ ןוא םיטבש עשיבַארַא

 ףיוא "ןייטש רעצרַאװש רעקילייה; רעד םיא ןיא טביילב סע .רענעמלוזומ
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 -ליּפ רעטנזיױט רעטרעדנוה ןוא רגה עמַאמ יד טורעג טָאה סע ןכלעוו

 .ריא וצ ןייז ללּפתמ ןעמוק ָאד רעטייוו ןענָאק ןעמירג

 ןטיפָארּפ עשיטילָאּפ ןוא עשימָאנָאקע ןעיצ רעטייוו ןענָאק עכייר יד

 שיטסַאיזוטנע ןענייז עכלעוו ,רעניאודעב ןוא (ןכַאלעפ) םירעיוּפ עמערָא יד

 "גנורעדירברַאֿפ טגָאזעגוצ טָאה סָאװ -- ןביולג םעיינ םוצ ןענַאטשעגוצ

 עלַא ןופ "טייהכיילג2 ,טבש ןופ דישרעטנוא ןָא רענעמלוזומ עלַא ןופ

 רענעלּפ "עוויַאנ; יד ןיא ןסעגרַאפ טפרַאדעג טציא ןבָאה -- עקיביולג

 ןופ רעגיוזיטולב רענַאקעמ יד ןופ טסענ יד, ןטכינרַאפ וצ איבנ ןופ

 -רעדירב ענעגייא ןגעק ןטערטסױרַא ןעמ ןָאק יו ןוא ."קלָאפ ןעמערָא
 ? רענעמלוזומ

 -רעביא טָאה ַאללַא ןכלעוו ןַארָאק רעקיליײה רעד ןוא םַאלסיא רעד

 יָאנָאמ ןעמערטסקע רעייז טימ ,"לאירבג ךאלמ ןכרוד ןדעמכַאמ ןבעגעג

 םעד רַאפ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ,רענעמלוזומ עלַא רַאפ גנוזָאל סלַא םזיעט

 םיטבש עשיבַארַא עלַא ןקינייארַאפ רַאפ ןפָאװ ןשיגָאלָאעדיא ןעמַאזקריוװ

 םעד ייב ןיוש .עירעּפמיא רעקיטכעמ ַא ןיא רעדנעל עשיבַארַא עלַא ןוא

 רָאי ןיא) ןדעמכַאמ ןופ טיוט ןכָאנ ,(איבנ ןופ רעטערטרַאפ) ףילַאק ןטשרע

 "תומחלמ עקילייה; יד ןָא ךיז ןביוה ,רקעב-ובא ןסייהעג טָאה סָאװ ,2

 עניטסעלַאּפ ץנַאג ןעמענרַאפ ייז .רענעמלוזומ-רעבַארַא יד ןופ ,םַאלסיא ןופ

 ןט-9-8 ןיא .םויצנַאזיב ןופ ןלייט ,קַאריא ,ןַאריא ץנַאג ,ןטּפיגע ,עיריס ןוא

 -לעוו ,עירעּפמיא-טלעוו עשימַאלסיא-שיבַארַא ןַא ףיוא טמוק טרעדנוהרָאי

 .עידניא זיב לזניאבלאה ןשיבַארַא ןופ ךיז טיצ עכ

 -רעטלַא ןופ םיור יוװ רעסערג חטש ןיא זיא טַאפילַאק רעשיבַארַא רעד

 טניפעג רעבַארַא יד ןופ טנעה יד ןיא .הפוקת-ילב רעטסערג ןייז ןיא ,םוט

 עניכ זיב םי ןשיטנַאלטַא ןופ ךיז טיצ סָאװ ,ךַאילשיסלדנַאה ַא טציא ךיז

 .ךַארּפש-טלעװ ַא טרעוו ךַארּפש עשיבַארַא יד ןוא

 2 א
2 

 טָאה ןיילַא דעמכַאמ סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ זַא ,טנַאסערעטניא

 טנרעלעג םיא ןבָאה עכלעוו ,טניירפ עשידיי ענייז טימ טגירקעצ ףוס םוצ ךיז

 -ביױל טימ לופ לביב עשיבַארַא יד רעבָא זיא ,ך"נת םעד ןטכױלַאב ןוא

 ןגעק ףמַאק-סטייהיירפ םעד רַאפ ,םהרבא רַאפ ,ןהשמ רַאפ ןעגנַאזעג

 .וויַאא ןטָאבעג ןעצ יד רַאפ ,םירצמ ןוא הערּפ
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 -ָאֹּפ וליפַא ןוא ןגלָאפרַאפ וצ ןדעמכַאמ טרעטשעג טשינ טָאה סָאד

 ,םַאלסיא םוצ ןייטשוצ טשינ רַאפ ,ַאקעמ ןוא ַאנידעמ ןיא ןדיי ןרימָארג

 ןייז ןדעמכַאמ ןופ דומלת רעטסעב ןוא רעטסטנעָאנ רעד ןיוש רעבָא

 רעגנעהנָא רעסייה ַא זיא ,ףילַאק רעטרעפ רעד ןעוועג זיא סָאװ ,ילַא םעדייא

 -ירברַאפ יד ןקידערּפ סָאװ (ןלַאוטקעלעטניא עשיבַארַא) ?ןטיאיש , יד ןופ

 ,(ןדיי) םילארשי ןוא (רעבַארַא) םילאעמשי יד ןופ גנורעד

 יד ןופ ךיז טיצ סָאװ ,עירעּפמיא רעשיבַארַא רעקיטכעמ רעד ןיא

 ַארַאהַאס זיב זַאקװַאק ןופ ןוא ןעיינעריּפ יד זיב (עידניא) גרעב-רימַאּפ

 ףיוא ןעמוק ,ךַארּפש-טַאטש ןייא ,טכַאמ-הכולמ רעלַארטנעצ ןייא טימ

 עכיירגיז יד ןָא ןעמוק סע ווו ,םוטעמוא .םיבושי עשידיי עקידנעילב

 -יהק עשידיי עקיטכערּפ ךיז ןסקַאװעצ ,רעשרעהַאב עשינעמלוזומ-שיבַארַא

 ןרעװ ,עטנרעלעג ,רעלעירטסודניא ,ןטנעגילעטניא ,םירחוס עשידיי .תול

 יד קידנעייז ,סנטסָאּפ-הכולמ עטסכעה יד ףיוא רענעמ עקידנריפ יד

 ענעדישרַאפ ייב ןלַארענעג ןוא ןריזיוו ,ןרָאטסינימ ,טניירפ-סגנואיורטרַאפ

 .ןפילַאק

 ,קנַאדעג רעלעוטקעלעטניא רעשידיי רעד ךיז טילבעצ קיטייצכיילג

 ןיא ײגָאּפַא ריא טכיירגרעד סָאװ ,טפַאשנסיװ ןוא עיפָאזָאליפ עשידיי יד

 (ה"י 123711) סנַאסענער ןשינעמלוזומ רעדָא ןשיבַארַא ןופ הפוקת רעד

 ןביא ,יולה הדוהי ,ןואג הידעס יװ ,ןזיר עשידיי עכלעזַא סױרַא טיג עכלעוי

 .ערעדנַא ןוא ם'במר ,לוריבג

 םייב ליּפשייב םוצ יו ,תופידר ןופ תופוקת עצרוק ךיוא ןעוועג ,ָאי

 רעטשרע רעד טָאה סָאװ (8617847) ליקַאװ ַאטומלַא רעשרעה ןרענָאיצקַאער

 עלעג ַא ןגָארט ןפרַאד ןדיי זַא ,ץעזעג ַא ןבעגעגסױרַא עטכישעג רעד ןיא

 -עגנָא טשינ ךיז טָאה ץעזעג סָאד רעבָא .ןקור רעדָא טסורב רעד ףיוא עטַאל

 ,אפוג רעבַארַא יד ןשיווצ וליפַא ןעמונ

 ןדיי ןוא ןעגנוזייוונָא ענייז ןיא ןעמ טסעגרַאפ ,טיוט ןייז ךָאנ ךיילג

 רעדיוו טמוק טרָאװ םוצ .סנטסָאּפ-הכולמ עטסכעה יד ףיוא רעדיוו ןענעז

 םילאעמשי יד ןופ גנורעדירברַאפ רעד ןגעו "ןטיאיש יד ןופ ערעל יד

 ןיא ןילַא דעמכַאמ ,יײז טיול .ןזיוועגנָא טָאה סע סָאװ ףיוא ,םילארשי ןוא

 "וצ סָאד , :(97 לטיּפַאק) ןבירשעג שוריפב ךָאד טייטש טרָאד ןוא .ןַארָאק

 ןבָאה תמא םעד ,רעקיטפַאהרעיוד ןוא רענעש ןייז טעװ ןבעל עקיטפנוק

 .""השמ ןוא םהרבא רעכיב יד ןיא טקילייהרַאפ
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 - ןאדבעציווא - לודיבג ןביא המלש

 רעטלאלטימ ןופ ןאטאלפ רעד

 טעמכ ,טייצ עגנַאל ַא .סעידעּפָאלקיצנע עלַא ןיא טרירוגיפ ןעמָאנ ןייז

 סרעייז סלַא טריסנָאנַא ןטעטירָאטױא עכעלטסירק יד םיא ןבָאה ,רַאא 0

 עשיבַארַא יד טריצלָאטש םיא טימ ןבָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא .רעקנעד ַא

 "עג םיא ןגעוו ייז ןבָאה סעיפַארגָאנָאמ ןוא קרעװ ערעייז ןיא .עטנרעלעג

 ."ףָאזָאליפ ןשיבַארַא ןסיורג, סלַא ןבירש

 רעלטּפַאשנסיװ רעשידיי-שיזיוצנַארפ רעד טָאה 1846 רָאי ןיא טשרע

 -לוזומ ןייק טשינ זיא ןָארבעציװַא זַא ,ןזיוועגפיוא קנומ המלש רעשרָאפ ןוא

 ,(לָאריבַאג ןביא) לוריבג ןבא המלש ןסייהעג טָאה סָאװ ,דיי ַא רָאנ ,רענעמ

 סָאד ?שינעדנעטשרַאפסימ עקיזָאד יד ןעמונעג ךיז טָאה ןענַאװ ןופ

 "םייח רוקמ , טסייה סָאװ ,לוריבג ןבא המלש ןופ קרעװ-טּפיױה עשיפָאזָאליפ

 רעד .שיבַארַא ןיא רבחמ ןופ ןבירשעג ןעוועג זיא ,(ןבעל ןופ לַאװק רעד)

 עשינײטַאל ַא ןבילבעג זיא ןגעקַאד .ןעגנַאגעג ןריולרַאפ זיא לָאניגירָא

 "עג טכַאמעג ךָאנ זיא סָאװ ,"עטיוו סנָאּפ, ןעמָאנ ןרעטנוא גנוצעזרעביא

 ךיז ןבָאה (1 רעביירשרעביא עקידרעטעּפש יד .טרעדנוהרָאי ןט-12 ןיא ןרָאװ

 ןשידיי ןופ ןעמָאנ-עילימַאפ ןרעװש ןטימ ןבעג הצע ןייק טנָאקעג טשינ

 -- םעד ןופ ;לָארבעגנעװַא ןרָאװעג רעירפ זיא לוריבג ןבא ןופ .רעקנעד

 טקיבייארַאפ זיא רעטצעל רעד .ןָארבעציװַא -- ףוס םוצ ןוא ,לָארבעסנעװַא

 טרירוגיפ טרעדנוהרָאי ןט19 ףוס טניז .טפַאשנסיו רעד ןיא ןרָאװעג

 ,סעידעּפָאלקיצנע עלַא ןיא ןעמענ עדייב רעטנוא רעטנרעלעג רעשידיי רעד

 .רעכיב-ןרעל עשירָאטסיה ןוא עשיפָאזָאליפ

 רעשרָאפ ןוא רעטנרעלעג רעשידיי רעד זַא טלָאװעג טָאה לַאפוצ ַא
 "םייח רוקמ , ןופ גנוצעזרעביא עשינייטַאל יד ןכיילגרַאפ לָאז קנומ המלש

 -רָאי ןט-13 ןופ ,רעשיאערבעה ַא ןופ ןטנעמגַארּפ טימ (עטיוו סנָאּפ)

 -- צדייב ןופ טייקשיטנעדיא יד ןלעטשטסעפ םורַא ױזַא ןוא ,טרעדנוה
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 ןָארבעציװַא ןוא לוריבג ןבא זַא ,טסוװרעד טלעוװ יד ךיז טָאה ןַאד טשרע

 .ןָאזרעּפ עבלעז יד ןוא ןייא זיא

 "ידיי עטסערג יד ןופ רענייא זיא רע סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ

 רעד ןיא ןײרַא טשינ רע זיא ,רעטלַאלטימ ןופ רעטכיד ןוא ןפָאזָאליפ עש

 -ילעטניא רעשידיי רעד ןופ לייט ַא םיא ןופ טסייוו'ס ,עיצידַארט רעשידיי

 הדוהי ,ם"במר ןופ טרעהעג ןבָאה עלַא .קלָאפ סָאד טשינ רעבָא ,ץנעג

 זיב ןענעייל סָאװ ,יד וליפא .לוריבג ןבא המלש ןופ קיניײװ רעבָא יולה

 רתכא (דיל) ריש ןלופטכַארּפ םעד טכַאני"ירדנילכ; רעד ןיא ,טנייה

 ןופ רענייא זיא ,רעסַאפרַאפ ןייז זַא ,טשינ ןסייוו ,(ןיורק-הכולמ) "תוכלמ

 .לוריבג ןבא המלש -- ןטעָאּפ עשידיי ,עלַאנָאיצַאנ עטסערג ןוא עטשרע יד

 ,רעטכיד ןוא רעקנעד רעשידיי רעסיורג ַאזַא סָאװ ,הביס יד זיא סָאװ

 רעד ןיא טנַאקַאבמוא ױזַא זיא ,טלעו רעשידיי-טשינ רעד ןיא טמירַאב

 ? רעשידיי

 ןלעטש ליפ ןיא טגָארט ענייז עיּפָאזָאליפ יד סָאװ ,יד זיא הביס יד

 טָאג טריציפיטנעדיא יז זַא ,טסייה סָאד ,רעטקַארַאכ ןשיטסיאעטנַאּפ ַא

 רעשידיי רעד וצ ץַאזנגעק ןיא ךות ןיא יז זיא םורַא ױזַא .רוטַאנ רעד טימ

 .ןפַאשַאב יז טָאה רע לייוו ,רוטַאנ רעד רעביא זיא טָאג רעכלעוו טיול ,הנומא

 ןעקנַאדעג "עפיירט; הטיש טסלוריבג ןבא ןיא ךיז ןעניפעג ןעעז רימ יו

 יַאזָאניּפש ךורב ןעמונעגרעביא רעטעּפש רָאי 600 רעכעה טימ טָאה ס עכלעוו

 ירַאפ ןוא ןטעטירָאטױא עשידיי עזעיגילער יד ךרוד םרח ןיא ןפרָאװעג

 ,ללכ ןשידיי ןופ ןבירט

 ןוא רעדיל ,ןעקנַאדעג יד זַא ,ןביולרעד טנָאקעג ןעמ טָאה ױזַא יו

 טָאה רע בוא ,קלָאפ ןשידיי םוצ ןייגרעד ןלָאז לוריבג ןבא ןופ קרעוו
 רעד ןופ דוסי רעד זיא עירעטַאמ יד זַא ,ןלעטשוצטסעפ "הּפצוח; יד טַאהעג

 ןענַאטשטנַא זיא ץלַא סָאוװ ןופ עזַאב יד טסייה סָאד ,טלעוו

 טריטסיזקע עירעטַאמ יד , :"םייח רוקמ , ןייז ןיא ךָאד ןענעייל רימ

 ןוא ענייא זיא יז ,ָאד זיא סָאװ ,ץלַא ןיא ךיז טניפעג יז ,ךיז רַאפ ןוא ןַא

 ןטייהנדישרָאפ ןוא ןעגנורעדנע יד .טרעדנעעג טשינ טרעוװ ןוא עבלעז יד

 ".ןָא טמענ עירעטַאמ יד סָאװ ,ןעמרָאפ ענעדישרַאפ ןופ ןעמוק ריא ןופ

 "נַאג סלַא רוטַאנ רעד רַאפ טפַארק עקידנּפַאש יד : טדערעג שרעדנַא
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 ,"דוסי רעד. ,עירעטַאמ יד זיא ,רעדנוזַאב ןדנַאטשנגעג עלַא רַאפ ןוא ,סעצ
 ןָא ריא טפור לוריבג יו

 ךיױא טמוק ,קינייװ ךָאנ זיא קנַאדעג רעשיסרוקיּפא רעד ביוא
 סָאד ,טקַא רעקילָאמניײא ןייק טשינ זיא גנופַאש יד זַא ,גנולעטשטסעפ ַא
 ,רעקידנעטש ַא רָאנ ,טעברַא רעדָא ,ךַאז ענעוטעגּפָא לָאמניײא ןַא ,טסייה
 ,סיירעביא ןָא ןוא רעהפיוא ןָא רָאפ טמוק סָאװ ,סעצָארּפ רעטנענַאמרעּפ

 רעטעּפש רעטרעדנוהרָאי סע טָאה טפַאשנסיװ יד ."ןרעוו קיבײא ןַאק זיא סע
 | ,קיטקעלַאיד-רוטַאנ יד ןפורעגנָא

 "עג טייטש'ס ווו ,הרות רעד וצ ךורּפשרעדיװ ןיא שוריפב ןעוועג זיא סָאד
 לָאמניײא ,געט סקעז ןופ ךשמ ןיא טָאה טָאג זַא ,סייוו ףיוא ץרַאװש ןבירש

 טיײדַאב סָאד .רעניווונייא עריא עלַא ןוא טלעוו יד ןפַאשַאב ,לָאמעלַא רַאפ
 ,ןסקיוװעג ןוא תויח יד ,ןימ רעכעלשטנעמ רעד ייס ,רוטַאנ יד ייס זַא ,ךָאד

 עכעלטעג ערעווש ,עקילָאמנייא ןַא ,טקַא רעכעלטעג רעקילָאמנייא ןַא ןענייז
 ,ןעורּפָא ךיז טזומעג טָאה "רעטשרעביוא? רעד רעכלעוו ךָאנ ,גנוגנערטשנָא

 ךעלטרעוװװ ךיוא טיידַאב סָאװ ,תבש ןקיליה םעד טריפעגנייא טָאה ןוא
 ."ןעורק רעדָא "ורּפָא.

 .טָאג ןופ טכַאמ יד טרַאצ ןוא ןייש ױזַא טגניזַאב לוריבג ןבא ,תמא

 -יפ ןטנָאמרעד-ןיוש ,ןטמירַאב םעד ןיא םיא ןגעו טדער רע יו טרעה

 טּפױה רעד ,רענייא טסיב וד, :"תוכלמ רתכ , ,דיל ןזעיגילער-שיפָאזָאל

 ןגעוו עניימ ןטיה לעװ ךיא .ןינב ןדעי ןופ דוסי רעד ןוא לָאצ רעדעי ןופ

 ןוא ךיוה טסיב וד -- רענייא טסיב וד .גנוצ ןיימ טימ ןקידניז וצ טשינ

 רעקיצנייא רעד ןָאק יו לייוו ,גנולַאפ ןוא גנורעדינ רעדעי ןופ יירפ טסיב

 ,"! ןלַאפ

 עירעטַאמ יד רָאנ ,רע טשינ זַא ,סע זיא טָאג ַא ַארַאפ סָאװ רעבָא

 זיא יצ ?ןרעדנע ןייא ןיא ךיז טלַאה עכלעוו ,טלעוװ רעד ןופ דוסי רעד זיא

 םייח"ילעב עלַא ןוא רוטַאנ יד ,סרעווינוא רעד זַא ,גנוטיידנָא ןייק טשינ סע

 "טנַא ןטנענַאמרעּפ ַא ןופ אצוי לעוּפ ַא ןענייז ,(ןשינעפעשַאב עקידעבעל)

 ןיױש טביילב עשז סָאװ .עיצולָאװע רעקיביײא ןַא ןופ ,סעצָארּפ-סגנולקיוו

 ? טכַאמ רעקיטכעמלַא ןייז ןוא טָאג רַאפ רעביא

 ןטשרעביוא ןופ רעטכעוו עשידייא יד סָאװרַאפ ךעלדנעטשרַאפ זיא

 ,לוריבג ןבא זַא ,ןזָאלרעד טנָאקעג טשינ ןבָאה "םירפס עקילייה ענייז ןוא

 -קָאדעּפמע ,ןסויניטָאלּפ ,ןענָאטַאלּפ ןופ ןעקנַאדעג עפיירט טימ טקעטשעגנָא

 רעד ןיא ןיירַא לָאז ,(2ןטירקָאמעד ןוא ןטילקַארעה ןופ וליפא ןוא ןסעל
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 ןעמ טָאה ."םשה'לוליח} ַא ןעוװעג טלָאװ סָאד .עיצידַארט רעשידיי

 ןקידעבעל ןופ טלעוו יד רעבָא .גנוסעגרַאפ ןופ םרח ןיא ןפרָאװעגנײרַא םיא

 ןוא דניק לופטרעוו ,רעייט ַא יװ טיהעגּפָא םיא טָאה ,קנַאדעג ןשירעפעש

 ,עשיפָאזָאליפ ,עכעלטכישפג ןיא ,טפַאשנסיו רעד ןיא טקיבייארַאפ םיא

 ,קרעו עשירַארעטיל ןוא עשיטע

 ןשינעמלוזומ-שידיי ןופ טכורפ עקיטפַאז ַא ןעוועג זיא לוריבג ןבא

 עכלעזַא ןבעגעגסױרַא טָאה רעכלעוו ,טרעדנוהרָאי ןט-1279 ןיא ,סנַאסענער

 ןבא) ַאנעסיװַא ןטנרעלעג ןשיבַארַא ןטמירַאב-טלעוװ םעד יװ ,ןזיר עקיטסייג

 ,(דשאר ןבא) סעָארעװַא ףָאזָאליפ-רעקנעד ןשיבַארַא ןטסערג םעד ,(אניס

 ןזעיגילער ןשידיי ןטסערג םעד ,יולה הדוהי טעָאּפ ןשידיי ןטסערג םעד

 טפַאשנסיװ רענײמעגלַא רעד ןיא טנַאקַאב ,ם"במר טצרַא ןוא טעטירָאטױא

 ,סעדינָאמיַאמ סלַא

 "םורד ,עגַאלַאמ ןיא 1021 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא לוריבג ןבא

 זיא רע יוװ ױזַא ןוא ןרעטלע ענייז רע טרילרַאפ דניק ןיילק סלַא .עינַאּפש

 .טלעו רעד ףיוא ןפלָאהַאבמוא ןוא םַאזנייא רע טביילב ,דיחייזב ַא ןעוועג

 ןעגנול יד .ןבעל ןייז ףיוא לּפמעטש רעייז ןגייל ןעגנוגנידַאב ערעווש יד

 ירפ טמענ רענייז רעּפרעק רעד ,זָאלוקרעבוט טימ ןסערפעגכרוד ןרעוו

 ןיא ןברָאטשעג רע זיא ךעלנײשרַאוװ .ץרוק רעייז ךיוא טבעל רע .ןעקנַאצ

 .רָאי 30 ןופ רעטלע

 ןוא עשידיי טנרעל רע ווו ,ַאסָאגַארַאס ןייק סיוא רע טרעדנַאװ גנוי רָאג

 -נעצ-רוטלוק רעקיטכיוו ַא ןעוועג ןַאד זיא טָאטש יד .םידומיל עכעלטלעוו

 ןשיווצ .עטנרעלעג ,ןפָאזָאליפ ,רעטכיד ליפ ןעמוקעגנָא ןענייז סע ווו ,רעט

 ןיא ,לָאמ ןטשרע םוצ ךיז טגניזעצ ךיוא ָאד .ןדיי ליפ ןענופעג ךיז ןבָאה יז

 רעשיריל ןופ) עּפרעטוע סעזומ יד לוריבג ןבא ןקשטיגנוי ןופ המשנ רעד

 םַאזנייא ןוא קנַארק .(עיזעָאּפ רעשיגַארט ןופ} ענעמַאּפלעמ ןוא ,(עיזעָאּפ

 ןגייא ןייז ןיא ךיז טפיטרַאפ רע .ןיז ןייז ןבעל ןקיטעמוא ןיא רע טכוז

 -תונמחרבמוא רעמוטש רעד ,גָאטיײװ ןייז סיוא טיירש ןוא ץרַאה לופצרעמש

 ןעגנערב סָאװ ,ןטעָאּפ-טלעװ עטשרע יד ןופ רענייא זיא רע .טלעוו רעקיד

 : רע טביירש רָאי 16 וצ ."ץרעמש-טלעוו, םעד רוטַארעטיל רעד ןיא ןיירַא

 "ייזַאב ןצפיז ךרוד --- דיירפ ןיימ ,ןסױטשרַאפ רעיורט ךרוד זיא דיל ןיימ,

 -פעצ ,ןבעל ןיימ ףיוא ץרַאה ןיימ ןענייוו טוט ,לכיימש ַא ךיא עזרעד ,טקיט
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 יד ,טקיטייועצ ץרַאה סָאד ,ןסערפעצ בייל ןיימ טָאה קנערק יד. ."ןטקיל

 ."טשימעצ ןעקנַאדעג
 ןעקנַאדעג עפייר רָאנ טשינ סױרַא טגָאז טעָאּפ רעקשטיגנוי רעד

 ןיא .שירַאטנוב ךיוא זיא רע רָאנ ,ןייּפ רעלעודיווידניא טימ ענעדָאלעגנָא

 ןיא ןרעו טצירקעגנייא טעװ טרָאװ ןיימ; :רימ ןענעייל דיל טייווצ ַא

 -ףָארטש יד ןייז ןטייצ עקיבייא ףיוא ןוא תורוד עקידנעמוק עלַא ןופ ןורכז

 ."תוחומ ערעטצניפ עלַא רַאפ טור

 ןב לאיתקי 'ר רעצישַאב ןוא טניירפ ןייז שיגַארט טברַאטש סע ןעוו

 רעשיבַארַא) רימע םייב טמַא ןכיוה ַא טמענרַאפ סָאװ ,ַאסָאגַארַאס ןופ קחצי

 דרע יד, :לוריבג ןבא רעקירָאי-17 רעד טביירש ,(רעשרעה ןוא טשריפ

 למיה רעד ,ךיז טצישַאב ןוא טור יז טכַאנ ןיא ,טזָאלרַאפ טעקַאנ טייטש

 ןיא ."סלאיתוקי טוט ןפיוא טלקיוועג ךיז ,קַאז ַא ןיא יװ ,טרעמוארַאפ

 -רַאפ לָאמניײק ךימ טָאה טלעוו יד; : רֶע טיירש טײקמַאזנייא רעמַאזיורג ןייז

 ןופ ןבעל סָאד זיא טכַאנ ַא ;דנַאש ריא טסַאהרַאפ בָאה ךיא ןוא ןגָארט

 ."דנַאר סרבק םייב ייטש ךיא ןוא ןשטנעמ

 טמענ לוריבג ןבא םענעברָאטשרַאפ גנוי ןופ גנופַאש עשירעטכיד יד

 "ופעג יד .ןעגנַאגעג ןריולרַאפ ןענייז ייז ןופ ךס ַא .רעדיל 400 ייב םורָא

 ןעמונעג ןבָאה רעדנעל ענעדישרַאפ ןופ ןקעטָאילביב ענעדישרַאפ ןיא ענענ

 ןיא טלעטשעגפיונוצ ייז ןוא יקצינװַאר ןוא קילַאיב .נ .ח טַאטשרַאװ ןפיוא

 .רעדנעב יירד

 רעטכיד עשידיי עטסקידנצנעלג יד ןופ םענייא סלַא לוריבג ןבא ןגעוו

 ,רעטמירַאב רעד טביירש ,הפוקת:סנַאסענער רענעביוהרעד רענעי ןופ

 השמ 'ר ,רעקנעד ןוא טעָאּפ רעשיאערבעה רעסיורג ,רעטעּפש רוד ַא טימ

 .גנוטכיד ןייז טימ טרעוו ןיא ןגיטשעגרעביא ןעמעלַא טָאה רע; : ארזע-ןבא

 ,טַאהעג טשינ ןכיילג ןייק ךיז וצ טָאה סָאװ ,רעפעש ַא ןעוועג זיא לוריבג

 -עג םיא טָאה ןעמ .גנוטכיד רעד ןופ סעיסנעמיד עלַא טשרעהַאב טָאה רע

 ,טייו ױוזַא ףיוא רעטכיד עשינעמלוזומ עטסערג יד וצ ןכיילגרַאפ טנָאק

 ."ןואג-ןזרעפ ןוא טרָאװ ןופ ץנירּפ, ןפורעג םיא טָאה ןעמ זַא

 ר

 ןיא םעלַא רַאפ טקירדעגסיוא ,לוריבג ןבא ןופ הטיש עשיפָאזָאליפ יד

 ףױא ךיז טציטש (ןבעל ןופ לַאװק רעד) "םייח-רוקמ, קרעװ-טּפיױה ןייז

 ןופ ,ןָאטַאלּפ ףָאזָאליּפ ןשיכירג-טלַא ןטסערג ןופ גנַאגןעקנַאדעג םעד
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 ףיוא זייוורעטרע ןוא ןסויניטָאלּפ ,םזינָאטַאלּפ-ָאענ ןופ רעייטשרָאפ טּפױה

 ,ןלעטָאטסירַא

 -ַאלּפ רעד. ןעמָאנ ןטימ ןלוריבג ןבא טניורקעג טָאה רעכלעוו ץערג

 טָאה רע זַא ,ףיוא ןזייוו ,ווָאנבוד רעטעּפש ךיוא יו ,"רעטלַאלטימ ןופ ןָאט

 -ּפש רַאפ .ַאזָאניּטש ךורב רַאפ געוו םעד טרעטסַאלפעג קרעװ ענייז טימ

 עוויס סואעד , זַא ,טײדַאב סָאװ ,רוטַאנ רעד ןיא ןסָאגעצ ךיז טָאג טָאה ַאזָאנ

 ןייק זַא ,ןזיוועגפיוא רע טָאה םעד טימ .(רוטַאנ יד זיא סָאד טָאג) ?ַארוטַאנ

 ךיז טלקיװטנַא סָאװ ,עירעטַאמ ַא ,רוטַאנ ַא רָאנ ,ָאטשינ שיטקַאפ זיא טָאג

 ןצעזעג עכעלרעניא עריא טימ גנַאלקנייא ןיא ןעמרָאפ ערעכעה ץלַא וצ

 טשינ קידנלעוו ,לוריבג ןבא .(תוביס עכעלרעניא ענעגייא --- יאוס ַאזוַאק)

 טָאה ,(טָאג ןייא ןיא ןביולג) םזיאעטָאנָאמ עשידיי ןופ ןײגקעװַא ןצנַאגניא

 ןופ טפַאשנגייא סלַא ,"ןליווא ןופ ףירגַאב םעד עיּפָאזָאליפ ןייז ןיא ןפַאשעג

 טבעלַאב ןליוו סטָאג .עירעטַאמ ,רוטַאנ רעד טימ רעלטימרַאפ ןייז ןוא טָאג

 םורַא ױזַא .ןטלַאטשעג ,ןעמרָאפ ענעדישרַאפ ןָא ריא טפרַאוװ ןוא עירעטַאמ יד

 -ַאנ רעד רעסיוא ןוא רוטַאנ רעד ןיא ךיילגוצ ןלוריבג ןבא ייב טָאג זיא

 ,הנומא ןוא הרות רעד טימ סימָארּפמָאק ןוא החנה ַא ןעוועג זיא סָאד .רוט

 -ירָאטױא עשידיי עזעיגילער יד ?טרעטסייגַאב, טשינ רעבָא ןבָאה עכלעוו

 .טלעװ ַא רָאנ טשינ ןעוועג זיא לוריבג ןבא ןופ עיפָאזָאליּפ יד .ןטעט

 -םיוא ןוא ןבעל ןופ ןיז ןגעוו גנוזייוונָא עשילַארָאמ ַא ךיוא רָאנ ,גנואיושנָא

 ,שטנעמ ןקידריװ ןוא ןגולק ,ןצלָאטש ןופ עבַאג

 רעד. :רימ ןענעייל ,טַאטקַארט ןטשרע ןיא ,"םייח רוקמ, ןייז ןיא

 ץלַא ןיא ןעגנירדניירַא רע טעו םעד ךרוד ,ןסיוו וצ ןבערטש ףרַאד שטנעמ

 טייקיטעט וצ טריפרעד ןסיוו רעד .טעטירָאטיױא ןייז ןפרַאװרעטנוא ןוא

 טרעטייל ,רערעטש עריא המשנ רעד ןופ קעװַא טמענ טייקיטעט יד ןוא

 רערעכעה ַא ןופ גנוטכיר רעד ןיא יז טדנעוו ןוא שינרעטצניפ ןופ סיוא יז

 *,טלעוו (רערענעש)

 רעד טדימש ,ףמַאק ןכעלרעפיואמוא ןיא ןוא (ןסיוו) טכיל טימ ָאזלַא

 רעד ןוא קלָאפ ןייז ןופ לײטדנַאטשַאב סלַא ,ןגרָאמ ןרעסעב ןייז שטנעמ

 ,טייהשטנעמ

 ,טרעדנוהרָאי ןט-15 ןיא ןרָאװעג טקעדטנַא טשרע זיא קורד רעד (1
 .גרעבנעטוג ןַאהַאי ךרוד ,1440 רָאי ןיא

 .ףָאזָאליּפ רעשיכירג-טלַא רעטמירַאב (2
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 רעטסעדג רעד - 'ולח הדוהי
 רעײלאלטימ יא דעטכיד רעשידיי

 ַא ןעוועג זיא דיל ןייז .רעצרעה יד ןעגנַאפעג םערוטש טימ טָאה רע

 יו ןטכיולעגפיוא ךיילג טָאה רע .רוד ןייז רַאפ גנוקעלּפטנַא ערַאברעדנוװ

 ,טנַאלַאט רעשיטעָאּפ רעשינַאטיט ַא

 םיבושי ןוא תוליהק עשידיי יד וצ ןעגנַאגרעד ןענייז םיריש ענייז ןעוו

 -םיוא ןַא יװ ,גנורעטסייגַאב טימ טּפַאכעגפיוא ייז ןעמ טָאה ,עינַאּפש ןיא

 סָאװ ,גנַאזעג סָאד טרעהעג ןעמ טָאה גנוניוטש טימ .טניוו ןקידנשירפ

 טגערפעג ןוא טכַארּפ ןייז ןעזעג טָאה ןעמ ,שדקמה-תיב ןופ ךיז טגָארט

 ןייז 7? םילשורי םיתמה-תיחת ןענַאטשעגפיוא זיא, : גנורעדנוווַאב טימ

 -ַאב ןלַאנָאיצַאנ ןפיט םעד ןיא טקירדעגסיוא םעלַא רַאפ ךיז טָאה טפַארק

 ."תובא יד ןופ דנַאל , ןטייוו ןייז וצ ןוא קלָאפ םוצ עביל רעד ןיא ,ןייזטסווװ

 עסיורג יד ןופ רענייא טָאה ,רעטעּפש ןרָאי רעטרעדנוה טימ ןעוו

 טעמדיוװעג ,ענייה ךירנייה רעטמירַאב רעד ,יולה הדוהי ןופ רעגניזַאב

 "יולה ןב הדוהיג .נ .א עמעָאּפ עלעיצעּפס ַא רעייגרָאפ ןכעלברעטשמוא ןייז

 ןיא לעװ ךיא ביוא; :םיליהת ןופ רעטרעוװו יד ןבעגעג ָאטָאמ סלַא רע טָאה

 ,"טנַאה עטכער יד ןרעוו טנקירטעגסיוא רימ לָאז ,םילשורי ןסעגרַאפ ריד

 ןזיװַאב ,טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ רעקיריל רעטסערג רעד טָאה םורַא ױזַא

 -רַאפ םוצ ןוא רעדירב-לארשי ענייז וצ יולה הדוהי ןופ טייקנדנובעגוצ יד

 ,דנַאלרעטָאפ ןטלַא ןטעטכַאמש

 ןטשרע םעד רַאפ ךיוא םיא ןטלַאה רעשרָאפ-רוטַארעטיל עשידיי ליפ

 עלַאנָאיצַאנ עשידיי סָאד טקירדעגסױא טָאה סָאװ ,רעטכיד ןוא רעקנעד

 םעד רַאפ גנודנירגַאב עשיטערָאעט עטשרע יד ןבעגעג ןוא ןייזטסוווַאב

 רעשידיי רעקידנעטשטסבלעז ַא ןופ דוסי םעד ,"תולג' ןיא םויק ןשידיי

 -עצ יד טקינייארַאפ סָאװ ,טפַארק יד ןעזעג טָאה יולה הדוהי .עיּפָאזָאליפ

 ,הנומא רעייז ןיא רָאנ טשינ דיי ןטנעניטנָאק ןוא רעדנעל רעביא עטייז
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 ,קלָאפ, : גנורַאפרעד רעשירָאטסיה ןוא רוטלוק רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא רָאנ
 ,טלעוו רעד ןיא ןייז ןשידיי ןופ (ןזעוו) םצע רעד זיא סָאד ,הרות ןוא דנַאל
 .שץנעטסיזקע רשידיי רעד ןופ

 ,לַאזקיש ןופ ּפעלק עלַא ץָארט ןטלַאהסױא ןשידיי ופ דוסי רעד
 םעד ןיא ןעזעג רע טָאה ,ןעגנוגלָאּפרַאפ ןוא תופידר ,ןעמָארגָאּפ ץָארט
 זיב רבע ןטייוו ןופ ןדיי תורוד עלַא ףיונוצ טדניב סָאװ ,וורענ ןקיטסייגק
 םיא טימ טָאה סָאװ ,ץלַא ,קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג עצנַאג יד, :טנייה
 ."טבעלעגרעביא ןיילַא ,טכַאמעגכרוד ןײלַא דיי רעדעי טָאה ,ןפָארטעג

 ןסיורג ןייא ןיא טלעװ רעצנַאג רעד ןופ ןדיי יד ךיז ןקינייא ױזַא
 -געגנַאגרַאפ רעשיאָארעה ןייז ךרוד טריטנעמעצ ,ויטקעלָאק ןלַאנָאיצַאנ
 סקעדָאק ןשיטעדזעיגילער ןעמַאזניימעג ,ןדייל עשיגַארט עמַאזניימעג ,טייה
 .עדריוו ןוא טייהיירפ וצ ,טרובעגרעדיוװ ןלַאנָאיצַאנ וצ גנובערטש ןוא

 רָאי 800 טימ ,ןדנובעגנָא ךיוא טָאה קנַאדעג ןשיּפָאזָאליפ םעד וצ
 ןשידיי ןגעו הטיש עשירָאטסיה ןייז קידנפַאש ,ווָאנבוד ןועמש ,רעטעּפש
 ץלַאנָאיצַאנ ריא ןטלַאהעגפיוא טָאה סָאװ .,עיצַאנ עקיטסייג סלַא קלָאפ
 ןטימ ,טייקידנעטשטסבלעז יד ןרילרַאפ ןכָאנ ,ןרָאי עטרעדנוה ,ץנעטסיזקע
 ,ןייזטסוװַאב-סקלָאפ ןופ חוכ

 רָאי ןיא (עינַאּפש) ָאדעלָאט ןיא טלעװ רעד ףיוא ןעמוקעג זיא רע
 -ילער ַא רע טמוקַאב ןרעטלע עכעלגעמרַאפ ןופ ןוז רעקיצנייא סלַא .5
 קחצי 'ר ןופ הבישי רעטמירַאב רעד ןיא .גנואיצרעד עכעלטלעוו ןוא עזעיג
 טנַאקַאב) ,"יספלא תוכלהא קרעװ ןשידומלת ןטסקיטכיװ ןופ רבחמ) יספלא
 טימ רָאנ טשינ ךיז רע טנעקַאב ,("ספלא רעד; ןעמָאנ ןרעטנוא טנייה זיב
 עשידיי עזעיגילער עטסערג יד טימ ךיוא רָאנ ,דומלת ןוא הרות רעד
 ןוא קידצ ןבא ףסויי שאגימ ןבא ףסוי יװ ,טייצ ןייז ןופ ןטעטירָאטױא
 -עמ רע טרידוטש ,עדָאמ רעקיטלָאמעד רעד טימ ,קיטייצכיילג .ערעדנַא
 ענייז ןקיטעטשַאב סע סָאװ ,טיירב גונעג ךיוא יז טריציטקַארּפ ןוא ןיציד
 ,"טייצ ךס ַא קעװַא םיא טביור ,עקנַארק ןלייה סָאד; זַא ,רעטרעוו ענעגייא

 ,עקיאור ַא ןעוועג זיא ,לוריבג ןבא ןופ דישרעטנוא םוצ ,ענייז טנגוי יד

 ןגָאלּפ טזומעג טשינ ךיז טָאה רע .גָאטליױװ ןוא ןגינעגרַאפ ןיא ,עטַאז ַא
 ןופ ןרעביוצ עלַא ןופ ןסינעג טנָאקעג טיירב רָאנ ,טיונ ןוא רעגנוה ןדייל
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 ןבא טלדנַאװרַאפ ןבָאה ןדייל ןוא טײקמַאזנייא ,טנלע יד ביוא .טלעוו רעד

 הדוהי ןופ עיזעָאּפ-טנגוי יד זיא ,"ץרעמש-טלעוו; ןופ טעָאּפ ַא ןיא ןלוריבג

 סנייז דיל ןיא .ןייוו ,עביל ,יורפ ,רוטַאנ רעד רַאֿפ גנַאזעג ביול ַא יולה

 :רימ ןענעייל "ןירעצנעט ַא וצ;

 ,עטבילרַאפ ,טיוט זיב ריד ןיא ןופ ,טייקנייש ,ריד סורג ַא;

 ,ענייד ןפַאלקש יד ןופ םענייא ןופ סורג ַא וצ םענ

 ,טכַאנ ןייא זיולב רַאפ ּפָא המשנ ןיימ ביג ךיא

 ."ףַאלקש ןייד גנוזיילסיוא ןעניפעג לָאז'ס רעכלעוו ןיא

 עשיטָארע טימ לופ ןענייז (רעדיל-עביל) "הבהא יריש; ענייז ןופ ליפ

 ץרַאה ןיימ ןבָאה ןטסירב עריא; :רע טביירש "הנותחל ריש; ןיא .רעדליב

 "הרענ היבצל םולש; דיל-עביל ןיא .?טשרעהַאב ךימ ןוא טציירעגפיוא

 ערַאגלוװו סָאד סָאװ ,דישרעטנוא םעד טימ ,וויטָאמ רעד רעביא ךיז טרזח

 "םיחוּפת , טרָאװ םעד טימ שירָאגעלַא רע טייברַאפ (ןטסירב) "םידד; טרָאװ

 : (לּפע)

 ...המשנ ןיימ טקיווקרעד יז טָאה לּפע ייווצ טימ ןוא;

 ,ןכָאטשעג ייז טימ ךימ טָאה יז רעדייא ןוא

 "טזדלַאהעג ךימ גָאט ןצנַאג ַא יז טָאה

 (רעדיל-ןייוו} "ןיי יריש; ענייז ךיוא ןעמַאטש הפוקת-טנגוי רעד ןופ

 יד ףיוא .ןייוו לגירק םוצ זַאטסקע טימ ןעגנוזעגסיוא טָאה רע עכלעוו

 רע טרעפטנע (?ןענַאװ זיב) ?יתמ דע -- םירבח ענייז ןופ ?ןפרווװרָאפ,

 ,(רָאי 24 ןייק טכיירגרעד טשינ ךָאנ בָאה ךיא) "יתונש ד'כ דע ןעגנ אל דוע;

 רעסיורג רעד ךיז טקעלּפטנַא גנופַאש-טנגוי רעקידיירפ רעד ןיא ןיוש

 סעיינ ןייק ןעוועג טשינ ןענייז ,רעדיל-ןייוו ייס ,רעדיל-עביל ייס .טעָאּפ

 רעטמירַאב רעד .גנוטכיד רעכעלרעטלַאלטימ רעקיטלָאמעד רעד ןיא

 ;טצעָאּפ ןוא רעטנרעלעג ,לַארענעג ,רעטסינימ-ןרעסיוא ,דיגנה לאומש

 ערעדנַא ןוא ףָאזָאליפ ,רעקיטירק-לביב ,טעָאּפ רעד -- ארזע ןבא השמ 'ר

 רנַאשז םעד טצונַאב ךיוא ןבָאה ,יולה הדוהי ןופ רעלטייצטימ עסיורג

 -ַאב טשינ טָאה ייז ןופ רענייק רעבָא .עדָאמ ןיא ןעוועג ןַאד זיא סָאד .טסנוק

 ,עביל רעד ןופ טייקנייש יד םַאלפ ןוא ץרַאה ליפ ױזַא טימ ןעגניזוצסיוא ןזיוו

 .יולה הדוהי יוװ ,רעגַאב ןוא ןליפעג ןופ רעייפ סָאד
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 טימ ייס שינַאטיט ןוא לעניגירָא רע זיא רעדיל-רוטַאנ יד ןיא ךיוא

 -סיה:רוטַארעטיל ליפ .קילָאבמיס ןוא קיּפע רעד טימ ייס ,ןשזַאמיא ענייז

 ,רעלָאמ:רעטכיד רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע זַא ,ףיוא ןזייוו רעקירָאט

 ַא יװ טָאה ןוא ןרילָאק ןוא ןברַאפ רַאפ שוח ַא טַאהעג טָאה רעכלעוו

 ,טכַארּפ-רוטַאנ יד ןעגנוזַאב שילָאבמיס ןוא שיטסילַאער רעטסיימ רעסיורג

 סָאד ,עיײּפָאטַאמָאנָא ןייז טקָאל רענעיל ןקיטייצטניה םעד ךָאנ

 ןופ שיורעג םעד ,רוטַאנ רעד ןופ ןעגנַאלק יד (ןכַאמכָאנ) ןרישימיא

 לגייפ ןוא תויח ןופ ,טניוו ןוא םערוטש ןופ "ךַארּפש,יד ,םיוב ןוא זָארג

 טסילַאיצעּפס ,גָאלָאליפ ןוא רעטנרעלעג רעטמירַאב רעד .םי ןוא ךייט ןופ

 טביירש ,ןַאמפיוק דוד ,רוטַארעטיל רעכעלרעטלַאלטימ ןוא רעשידיי-טלַא ןופ

 -ןשַארעביא ןַא ךיז טקעלּפטנַא גנופַאש-רעטסיימ ןייז ןיא; : יולה הדוהי ןגעוו

 עכלעוו ,סעילַאװכ עקיזיר טעז ריא .טרָאװ ןוא דליב ןופ תורישע עקיד

 יװ ,סיוא ייז ןעעז טָא סָאװ ןוא ןכַאלפ-רעסַאװ עטמערוטשעצ יד ןעניורק

 ."ךעלגרעב עקידנשטילג:-ךיז טרָאצ

 :רעדיל-םי עטמירַאב ענייז ןיא ןענעייל רימ סָאװ ,טָא

 ןעמורב סעילַאװכ ,ןעמוק סעילַאוװכ,

 ,םיב םעד טסַאמ ןופ טניו רעד טכערב'ס

 למוטעג ןיא למיה םוצ זיב

 "םיוש רעסייוו-רעבליז ַא טצירּפש

 (קילַאיב .1.ח גנוצעזרעביאו

 טגָארט סָאװ ףיש רעד ףיוא טביירש רע עכלעוו ,"רעדיל-םי; יד ןיא

 ןקילייהא םוצ עביל עסייה ןייז קורדסיוא םוצ טמוק ,לארשי ץרא ןייק םיא

 ךיז טגָארט דיל סיולה הדוהי ןופ םַאלּפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ."דנַאלרעטָאפ

 רענָאיּפ םעד רַאפ ,םיא ןטלַאה רעקירָאטסיה ליפ זַא ,טפַארק ַאזַא טימ

 ץרא ןייק ךיז ןרעקוצקירוצ -- ןזורעפ ןיא טקיביײארַאפ ,םיורט םענופ

 ןייז טנכערַאפ טרעוו ,ןימ םעד ןופ גנופַאש רעטסקרַאטש רעד וצ .לארשי

 "!ילאשת אלה ןויצ; .נ .א דיל

 םיא סע טָאה ,דיל סָאד טנעיילעגרעביא טָאה ענייה ךירנייה ןעוו

 ןב הדוהי עמעָאּפ ןייז ןיא ןבירשעגנָא טָאה רע זַא ,טרירעג קרַאטש ױזַא

 .רעטכיד םוצ גנַאזעג-ביול ַא ,"יולה

 דניק ַא ןעװעג יולה הדוהי זיא רעגלָאפכָאנ ןוא רעייגרָאפ ענייז יו

 סָאד ןעווא סנַאסענער ןשיבָארַא ןופ הפוקת"-רוטלוק רענעדלָאג רעד ןופ
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 ַא יװ ,רעמ ןרָאװעג טרעייפעג זיא עמעָאּפ רעטוג ַא ןופ ךיז ןזײװַאב

 .(ץערג) *טכַאלש ענענווועג

 טָאה סָאװ ,רוטלוק רעלַאנָאיצַאנליפ רעיינ ַא ןופ ילבפיוא רעד

 ןואג הידעס יװ עטנרעלעג ןוא רעקנעד עשידיי עכלעזַא ןבעגעגסיױרַא

 ,ם"במר ,דואד םהדבא ,ארזע ןבא השמ 'ר ,יספלא קחצי ,לוריבג ןבא המלש

 ןייז ףיוא ייס ,ולה הדוהי ףיא סולפנייא ןטקעריד ריא טָאהעג טָאה

 רע .הטיש רעשיפָאזָאליפ ןייז ףיוא ייס ,טסנוק רעשיטעָאּפ רעלעניגירָא

 רענעי ןופ רעטכיד ןוא רעקנעד עשיבַארַא עסיורג יד וצ ןדנובעגנָא טָאה

 וצ םעלַא רַאפ ,ןּפָאזָאליפ עשיכירג עסיורג יד וצ ייז ךרוד ןוא הפוקת

 .ןענָאטַאלּפ
 ,"ירזוכ2 קרעוװו טּפױה שיּפָאזָאליפ ןייז ןעמוקעגפיוא ךיוא זיא ױזַא

 .גָאלַאיד ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא ןבירשעג ,ןָאטַאלּפ יו טקנוּפ ,טָאה רע ןכלעוו

 .ןטנרעלעג ןשידיי ַא ןוא םירזוכ יד ןופ גינעק םעד ןשיוװצ סעומש ַא זיא סָאד

 רעשידיי רעד ןופ ןעקנַאדעג-טּפױה יד סױרַא יולה הדוהי טגנערב םיא ךרוד

 ,הטיש רעשיפָאזָאליפ רענעגייא ןייז ןופ ןוא הנומא

 רַאפ גנַאזעג-ביול רעקרַאטש ַא זיא עיפָאזָאליפ ןייז סָאװ ,םעד ץָארט

 "עקידניזא סױרַא ןלעטש ליפ ןיא רעבָא יז טגנערב ,עיגילער רעשידיי רעד

 שטנעמ רעד סָאװ ,םעד ץָארט זַא ,טסעפ יולה הדוהי טלעטש ױזַא .ןעקנַאדעג

 יד ןופ ןוא ןיילַא ךיז ןופ קיגנעהּפָא ךיוא רע זיא ,טָאג ןופ קיגנעהּפָא זיא

 ףרַאד ןעמ עכלעוו רעטנוא (תוביס עשירעלטימרַאפ) "תויעצמא תוביס,

 ןילַא טָאג, .(ףָאטש-סטעברַא ןוא םירישכמ) ןעלטימ ריצודָארּפ ןייטשרַאפ

 ןענַאד ןופ .דרע ןופ (שטנעמ ןטשרע םעד) ןושארה םדא ןפַאשַאב טָאה

 .(דרע) המדא טרָאװ ןשיאערבעה ןופ טמַאטש סָאװ) םדא ןעמָאנ ןייז ךיוא

 "וקעגפיוא זיא (לעּפַאב) טרָאװ סטָאג ןופ טשינ זַא ,ןעגנורדעג זיא םעד ןופ

 ,דנַאטשנגעק ןלעירעטַאמ ןטערקנָאק ַא ןופ רָאנ ,שטנעמ רעטשרע רעד ןעמ

 ,דרע ןופ

 -יסרוקיּפאא רעד יולה הדוהי ייב שידרערעטנוא טמיווש םורַא ױזַא

 ,עירעטַאמ רעד ןופ טייקיבייא רעד ןגעוו ,קנַאדעג רעכעלטפַאשנסיװ ,"רעש

 -רָאג טָאה טשינרָאג ןופ לייוו ,ןעמוקנָא טזומעג טָאה ןיילַא טָאג רעכלעוו וצ

 .ןרעוװ ןפַאשַאב טנָאקעג טשינ

 "רַאֿפ, ףירגַאב םעד טימ ןיוש ךיז טצונַאב יולה הדוהי רעבָא ביוא

 טָאג ןוא שטנעמ רעד קיגנעהּפָא זיא'ס ןכלעוו ןופ ,"תוביס עשירעלטימ

 700 רעכעה טימ ."רעכעלרעפעג? ךָאנ םעד ןגעוו קנַאדעג רעד זיא ,ןיילַא
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 ,(סרוקיּפא ,רעקינירטּפָא) "רחא רעסיורגפ רעד ךָאד טָאה רעטעּפש רָאי
 -יסערגָארּפ רעצנַאג רעד זַא ,ןזיוועגפיוא ךעלטפַאשנסיװ ,סקרַאמ לרַאק
 ,קיגנעהּפָא זיא טפַאשלעזעג רעכעלשטנעמ רעד ןופ שרַאמסיורָאפ רעוו
 םירישכמ) ןטפערק-ריצודָארּפ עקידנעטייב רדסכ ךיז יד ןופ ,םעלַא רַאפ
 וצ ןדנובעגנָא סקרַאמ טָאה רשפא .(ייז טימ ךיז ןצונַאב סָאװ ןשטנעמ ןוא
 רע .טשינ זַא ,רעכיז זיא'ס ? יולה הדוהי ןופ הטיש רעשיּפָאזָאליפ רעד
 זיא רע .ןעקנַאדעג "עקידניזא עלַא ץָארט ,םיא רַאפ ךעלטעג וצ ןעוועג זיא
 רעביירש עשידיי עכעלטלעוו עלַאנָאיצַאנ רַאפ ךעלטעג וצ ןעוועג וליפא
 םעד יולה הדוהי ןופ הטיש רעד וצ טצונַאב ןבָאה עכלעוו ,רעקנעד ןוא
 ךיא ,המכח עכעלטעג יד ּפָא טשינ ןקייל ךיא; : םזירָאפַא ןשיטַארקָאס
 ,"המכח רעכעלשטנעמ ףיוא זיולב ךיז ייטשרַאפ ךיא .טשינ רעבָא יז םענַאב

 סלַא טשינ עטכישעג רעשידיי רעד ןיא ןיײרַא זיא יולה הדוהי
 ןופ טעָאּפ רעשידי רעטסערג רעד סלַא רָאנ .ףָאזָאליּפ רעסיורג
 וצ רעלטסניק עלַא ןריריּפסניא קיביײא ןלעו רעדיל סנעמעוו ,רעטלַאלטימ
 ,טלַאהניא ןכעלשטנעמלַא ןוא ןלַאנָאיצַאנ ןופ קרעװ עכעלברעטשמוא ןפַאש
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 - שעדינאמיאװ - ם"במד

 רעקידעמ ןוא דעקנעד דעטיודג דעד

 -טלעוו רעשיבַארַא רעקיזיר רעד ןיא טָאה ןזיוװעגנָא ןיוש בָאה ךיא יו

 יד זיב (עידניא) גרעב-רימַאּפ יד ןופ ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,עירעּפמיא

 ,ןלייט-טלעוו יירד קידנעמענמורַא ,ַארַאהַאס זיב זַאקװַאק ןופ ןוא ןעיינעריפ

 ןענייז רעגערט עריא .רוטלוק עלַאנָאיצַאנ-ליפ ,עכייר ַא טלקיװטנַא ךיז

 "רעב ,ןקעבזוא ,ןקישזדַאט ,ןסרעּפ ,ןדיי ןעוועג ,רעבַארַא יד טימ ןעמַאזוצ

 טימ טקַאטנָאק רעטקעריד ,רעקידעבעל רעד .דנַא ןוא רעטּפיגע ,ןרעב

 "יכ ,עשידניא יד יו ,סעיצַאזיליוװיצ ןוא ןרוטלוק עטלַא עטלקיװטנַא-ךיוה

 ןעגנוכיירגרעד עסיורג יד טימ ךיוא יוװ ,עשיאיימַארַא ,עשיסרעּפ ,עשיזענ

 יָאק ַא טַאהעג ןבָאה ,רוטלוק רעשימור-טלַא ןוא רעשיכירג-טלַא רעד ןופ

 ןיא "טנַאסענער ןשינעמלוזומ, ןטמירַאב םעד רַאפ גנוטיידַאב עלַאסָאל

 .(טרעדנוהרָאי 1278) רעטלַאלטימ

 רעשימָאנָאקע רעד גנולקיװטנַא ןייז ףיוא טקריוװעג טָאה ,םעלַא רַאפ

 -סגירק ךיוא ,ןרָאטַאגיװַאנ ,םירחוס ,רעלעירטסודניא עשיבַארַא יד .רָאטקַאפ

 גנולקיװטנַא רעד ןיא טריסערעטניארַאפ טקעריד ןעוועג ןענייז ,רעריפ

 -רַאפ -- ןליצ עשיטקַארּפ ןעניד טפרַאדעג טָאה עכלעוו טפַאשנסיװ רעד ןופ

 "םי םעד ןרעלענשרַאפ ,ןפיש יד ןריזינרעדָאמ ,עיצקודָארּפ יד ןרעסערג

 .ןטנעניטנָאק ןוא רעקלעפ ןופ ןשינעפרעדַאב יד ןענרעלרעד ,רעקרַאפ

 -ירג"טלַא ןטמירַאב ןופ קרעװ יד טצעזעגרעביא ןרעוו שיבַארַא ףיוא

 ,יעמָאלָאטּפ םָאנָארטסַא ןשירדנַאסקעלַא ןופ ,סעדילקוע רעקיטַאמעטַאמ ןשיכ

 טרובעג ןרַאפ עזַאב יד ןרעו ייז .עטנרעלעג עשיזעניכ ןוא עשידניא ןופ

 ןעװעג ןענייז סָאװ ,עימָאנָארטסַא ןוא עירטעמָאעג רעשיבַארַא רעד ןופ

 .עיצַאגיוװַאנ ,גנורעסַאװַאב ,גנוטסעמסיוא-דרע רעד רַאפ קיטיונ

 ןענעכער ןופ םעטסיס-רעפיצ-10 םעד עידניא ןופ קידנעמענרעביא

 יד ןענייז ייז .רעקלעפ עשיאעּפָאריײא עלַא רעבַארַא יד רעביא םיא ןבעג
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 ןעגנוכיילג ןופ ,ןעגנוזייל עשירבעגלַא ןופ ,עירטעמָאנָאגירט ןופ רעפעש

 ןופ ענעמונעגרעביא יד ןעמָאקלופרַאפ ייז .(דַארג ןטייווצ ןוא ןטשרע ןופ)

 םעד טימ ןענעקַאב ןוא רעװלוּפ ,עיצקודָארּפ-ריּפַאּפ ,סַאּפמָאק רעזעניכ יד

 .רעײּפָאריײא יד

 ינעג רעטשרע רעד טָאה םַאטיַאכ לַא רעטנרעלעג רעשיבַארַא רעד

 רעקיזיפ רעשיבַארַא רעד .גיוא ןכעלשטנעמ ןופ עימָאטַאנַא יד ןבירשַאב

 יד .גָאװ רעד ןופ גנובײרשַאב ַא ןבעגעג רעטשרע רעד טָאה יניזַאכ לַא

 רעזדנוא ןופ טיירב יד ןוא גנעל יד ןטסָאמעגסױא עטשרע יד ןבָאה רעבַארַא

 "רעסבָא עקיזיר יד ןיא טָאה ינַאטַאב לַא םָאנָארטסַא רעסיורג רעייז .טענַאלּפ

 ןרעלעפ טלעטשעגטסעפ רעטשרע רעד דַאדגַאב ןוא סַאמַאד ןופ סעירָאטַאװ

 רָאי 600 רעכעה טימ .,יעמָאלָאטּפ ןופ םעטסיס ןשירטנעצָאילעה םעד ןיא

 .ןקינרעּפָאק רַאפ

 ןוא טַארקָאּפיה ,ןרענָאיּפ-ךיצידעמ עשיכירג-טלַא יד וצ קידנדניבנָא

 ןלייה ןופ ןפוא ןטריזינרעדָאמ ,םעיינ ַא רעבַארַא יד ןעלקיװטנַא ,ןעלַאג

 ןײמעגלַא ןיא .עיגָאלָאקַאמרַאפ רענרעדָאמ ַא טימ לעלַארַאּפ ,ןטיײקנַארק

 ןעוועג זיא ?סנַאסענער רעשיבַארַא; רעד זַא ,טפַאשנסיוו יד טסעפ טלעטש

 -פיוא רעד רָאנ ,(רוטלוק עשיכירג) םזינעלעה ןופ ךשמה ַא זיולב טשינ

 רָאנ ,רעכעה ןענַאטשעג זיולב טשינ זיא סָאװ ,רוטלוק רעיינ ַא ןופ םוק

 ,רעטלַאלטימ ןופ ,עשיאעּפָאריײא-ברעמ יד טרעכיײרַאב קיטכעמ טָאה

 רעד ןיא ךיז טלקיװטנַא ,טפַאשנסיװ-רוטַאנ רעד טימ לעלַארַאּפ

 -לעוו ,קנַאדעג רעשיפָאזָאליפ-ךעלטלעװ רעד עירעּפמיא-טלעוו רעשיבַארַא

 רעבָא טָאה סָאװ ,םַאלסיא ןשיסקָאדָאטרָא ןופ טפמעקַאב ףרַאש טרעוו רעכ

 לָאמניק --- ךריק רעשילױטַאק "רעטריזיליוויצ-ךיוה , רעד וצ ךוּפיהל --

 עטמירַאב-טלעוו יד .עפיַאד-ָאטױא ןוא עיציזיווקניא ןייק ןפַאשעג טשינ

 ַאנעסיװַא יו טרעדנוהרָאי ןט-12 ןופ עטנרעלעג ןוא ןפָאזָאליפ עשיבַארַא

 ןט-פ ןיא ןיוש ,ייז רַאפ ךָאנ רעדָא ,(דשָאר ןביא) סָאערעװַא ,(ַאניס ןביא)

 -ַאפ ןשימַאלסיא ןגעק קידנפמעק ,יבַארַאפ לֵא ןוא ידניקלא ,טרעדנוהרָאי

 -ָאטסירַא ןוא ןענָאטַאלּפ ,ןפָאזָאליפ עשיכירג-טלַא יד וצ ןָא ןדניב ,םזיטַאנ

 רעד .ןופ טייקיבייא רעד ןגעוו קנַאדעג-טּפיױה רעייז רעביא ןעמענ ייז .ןלעט

 .גנולקיװטנַא רעקיסעמצעזעג ריא ןוא (עירעטַאמ) טלעוו

 ןענייז עכלעוו ,רעטכיד ןוא ןּפָאזָאליפ ,עטנרעלעג עשידיי יד ךיוא

 -ַאק ןשיבַארַא ןיא הפוקת-סנַאסענער רעקיטכיו רעד ןופ רעדניק ןעוועג

 -ָארּפ רעד ןופ ןעקנַאדעג עשיסרוקיּפא יד טימ ןסירעגטימ ןרעװ ,טַאפיל
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 ןבָאה טרעדנוהרָאי ןט78 ןיא ןיוש .טּפַאשנסיו ןוא רוטלוק רעוויסערג

 "םיארקק יד ןופ רעדנירג םעד ,דוד ןב ןנע ןופ טירטסױרַא םעד רימ

 רעכלעװ ,טסידומלת ןטמירַאב ןוא (רעמיאַארַאק) "ארקמ ילעב , רעדָא

 ןיא טוג טכוז -- ?!ריפש אתירואב ושיפח? --- גנוזָאל רעד טימ טמוק

 רעד ןיא ןביולג דנילב טשינ ףרַאד ןעמ זַא ,טיידַאב טָאה סָאד .הרות רעד

 "ורּפ ןיילַא רָאנ ,םינואג ןוא םינבר יד ךרוד הרות רעד ןופ גנושטייטסיוא

 דוד-ןב-ןנע ןטלַאה עסיוועג .ןרַאטנעמָאק ןוא תושרד ןָא ןייטשרַאפ יז ןריב

 עשידיי יד ןגעק טעװװעטנובעצ ךיז טָאה סָאװ ,רעטול ןשידיי םעד רַאפ

 .?ןטסּפױּפ ,

 רעסיורג רעד ,דַאדגַאב ןוא ןטּפיגע ןיא טבעל טרעדנוהרָאי ןט7-10 ןיא

 יד זַא ,ףיוא טזייו רעכלעוו ,ןואג הידעס רעקנעד רעזעיגילער רעשידיי

 רעד זיא רע ןעמענפיוא ךעלטפַאשנסיװ ףרַאד ןעמ ןוא ןעמ ןָאק הרות

 הנומא רעשידיי רעד טימ עיפָאזָאליפ יד ןקינייארַאפ ליוװ סָאװ ,רעטשרע

 טפַאשנסיװ ןופ טלעוו יד דיי ןקיבױלג םעד רַאפ רע טנפע םורַא ױזַא ןּוא

 ,ןשטנעמ ןוא

 רעטנרעלעג רעשידי רעשירטקַאב רעד טייג םיא ןופ רעטייוו

 רעד ןגעװו ערעל סלעטָאטסירַא טקידיײיטרַאפ רעכלעוו ,ילַאב לַא יוויכ

 עשילביב יד ןופ ּפָא טכַאל רע .(טלעוװ) עירעטַאמ רעד ןופ טייקיביײא

 עשיטסילַאנָאיצַאר סָאד ,עכעלטלעו סָאד טריפרעד ןוא תואלפנו םיסנ

 -ַאלּפ יד ןקיעיארַאפ טריבורּפ לוריבג ןבא המלש .םזיאעטַא זיב ןעקנעד

 "ןפיירט; ַא סױרַא טגָאז ןוא הנומא רעשידיי רעד טימ עיפָאזָאליפ עשינָאט

 "רעווינוא רעד ןופ טלעו יד ןפַאשַאב ןליוו ןייז ךרוד טָאה טָאג זַא ,קנַאדעג

 .ךיא ןופ יירפ זיא ןיילַא רע רָאנ ,עירעטַאמ רעלַאס

 הפוקת רענעדלָאג רעד ןופ רעקנעד-םילודג עטצעל יד ןופ רענייא

 רעד זיא ,ָאדעלָאט ןופ דואד ןבא םהרבא ,רוטלוק רעשיבַארַא-שידיי ןופ

 טימ עיפָאזָאליפ עשילעטָאטסירַא יד ןקינייארַאפ טריבורּפ סָאװ ,רעטשרע

 רענעביוהרעד) "המרה הנומאה , קרעוװ טמירַאב ןייז ןיא .ןביולג ןשידיי םעד

 חוכ םעד; ןבָאה ןפרַאד ןדיי זַא ,רע טנרעל ,שיבַארַא ןיא ןבירשעג ,(ןביולג

 טכיל סָאד -- רעטכער רעד ןיא :טכיל ייווצ טנעה ערעייז ןיא ןטלַאה וצ

 "המכח ןופ טכיל סָאד -- רעקניל רעד ןיא ןוא (הנומא) טייקשידיי ןופ

 .(עיפָאזָאליפ ,טפַאשנסיוו}

 רעטקעריד רעד סלַא ,טכַארטַאב טרעוו "המרה הנומאה , קרעװ סָאד
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 רערעל רעד סלַא -- דואד ןבא םהרבא ןוא (1 "םיכובנ הרומ, וצ געוו
 .ןעמ"במר ןופ

 ןטייצ עלַא ןופ רעקנעד רעזעיגילער רעשידי רעטסערג רעד
 רָאי ןיא ָאדעלָאט ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ,(ןומימ ןב השמ יבר) ם"במר
 עסיוועג טול .ַאבָאדרָאק ןיא רעטכיר ַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז .5
 -סיא םעד ןעמעננָא טזומעג ,ןומימ החּפשמ עצנַאג יד טָאה רעקירָאטסיה
 -ַאפ עשינַאדעמכַאמ יד ךרוד טָאטש יד ןעמענרַאפ ןכָאנ ,ןביולג ןשימַאל
 -גָאװ עגנַאל ךָאנ ןוא סיוא ייז ןרעדנַאװ ןצרוק ןיא .ןדַאהָאמלַא רעקיטַאנ

 ןטּפיגע ןיא ךיז ייז ןצעזַאב ןשינעל

 סלַא טמירַאב ןיוש זיא רעבָא ,רָאי 21 טלַא ןַאד ןיוש זיא ם"במר
 -ָאליפ רעפיט ןוא רעטנרעלעג ,דומלת ןופ רענעק עטסעב יד ןופ רענייא

 עשידיי ייב סױרַא ןפור עכלעוו ,רעכיב ליפ ןופ רבחמ ןיוש זיא רע .ףָאז
 ןשידיי ןסיורג םעד; רַאפ גנונעקרענַא רעלטּפַאשנסיװ עשיבַארַא ייב יו

 ."רעקנעד

 רענייא סלַא סָאד ןוא רעטקָאד סלַא טמירַאב רע טרעוו קיטייצכיילג
 טרעװ "אפור רעשידיי רערַאברעדנוװו רעד, .טייצ ןייז ןופ עטסערג יד ןופ

 -לוס ןופ ךיילג ןוא (רעטסינימ-רעימערּפ) ריזיוו ןופ רעטקָאד בייל רעד

 רע זַא ,סיורג ױזַא זיא םור ןייז .ןענידַאלַאס -- עיריס ןוא ןטּפיגע ןופ ןַאט
 וצ ןטשרע םעד דרַאשטיר גינעק ןשילגנע םעד ךרוד ןדַאלעגנייא טרעוו

 יװ ןוא ,דובכ םעד ןופ ּפָא ךיז טגָאז רע רעבָא ,רעטקָאד-ףיוה ןייז ןרעוו

 רעשיטקַאפ ןוא בר ןעוועג זיא רע וװ ,ָאריַאק טָאטש יד ןזָאלרַאפ רע ןָאק

 ?םוטנדיי ןשיטּפיגע ןצנַאג ןופ רעריפ רעקיטסייג

 ןַאמ-סטפַאשנסיװ סלַא טַאטשרַאװ-סטעברַא ןייז ןיא זיא םעד רעסיוא

 -ָארטסַא ,עשיניצידעמ עקיטכיוװ ליפ .גנַאג ןלופ ןיא ןעוועג ףָאזָאליפ ןוא

 -רַאפ ןעוועג ןיוש ןענייז קרעוו עשיפָאזָאליפ ןוא עשידומלת .,עשימָאנ

 ןרעהעג ייז ןשיוצ עטסקיטכיװ יד וצ .טעברַאַאב ערעדנַא ,טרינַאלּפ

 ,"םיכובנ הרומ, ,(2 "הרות הנשמ, יװ קרעוװ-רעטסיימ עטמירַאב עכלעזַא

  -ָאפַא, יװ ןטַאטקַארט עשיניצידעמ ,"דמשה תורגא, ,"תוינשמה שוריּפ

 ווירב, ,"ןטפיגנגעק ןוא ןטפיג ןגעװ טַאטקַארט, ,"ןעלַאג טיול ןעמזיר

 .ערעדנַא ןוא "רעקרַאפ רעכעלטכעלשעג רעד; ,"ענעיגיה ןגעוו
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 ןיז זיא ןטעברַא עכעלטפַאשנסיװ ענייז עלַא ןופ עטסקיטכיוו סָאד

 -ורּפ ןלעו רימ רעדייא רעבָא ."םיכובנ הרומ; קרעװ-טּפיױוה שיפָאזָאליפ

 ."הרות הנשמ? ןייז ףיוא ןלעטשּפָא ךיז ןעמ ףרַאד ןטכױלַאב סע ןריב

 ךיז קידנצונַאב ,רָאי 10 ייב טעברַאעג רע טָאה קרעװ םעד ףיוא

 יד טימ יו ,רוטַארעטיל רעשידומלת רעטנַאקַאב ןַאד רעצנַאג רעד טימ

 םעלַא רַאפ ןוא ,םימכח ןוא רענרעל ןופ םישוריּפ ,םינואג יד ןופ ןטפירש

 "רעטנוא רע טָאה םירוקמ עלַא יד .ימלשורי ןוא ילבב דומלת םעד טימ

 -אבב ןופ קידנכַאלּפָא ,זילַאנַא ןשיטסילַאנָאיצַאר םעיונעג ַא ןבעגעג

 ."תומכח עקיליײהג ערעדנַא ןוא םידש ,תוחור ,תולוגס ,תוישעמ

 טײטשַאב קרעװ ןקידנעב-14 ןקיזָאד ןיא ןעמ"במר ןופ וטפיוא רעד

 ןעגנולעטשטסעפ ענייז ,הטיש עשיפַאזַאליפ ןייז טָאה רע סָאװ ,םעד ןיא

 רעטנוא טשינ ןגיל סָאװ ,םיניד ,סעמגָאד עזעיגילער ןיא טלדנַאװרַאפ

 ןרעו ןזומ עכלעוו ,ןצעזעג ענעפרָאװעגנָא ןענייז סָאד .עיסוקסיד םוש ןייק

 סע רעװ זַא ,ליּפשייב םוצ טרָאד ןענעייל רימ .טיהעגּפָא ןוא ןעמונעגנָא

 ןַא ,רפוכ ַא ןעװעג טלָאװ רע יוװ זיא ,טָאג ןכעלרעּפרעק ַא ןיא טביולג

 ,הנומא רעשידיי רעד ןופ רעקינירטּפָא ןַא ,"רחא;

 רעטסגנערטש רעד רעטנוא זַא ,סָאד טיידַאב טדערעג שרעדנַא

 -נ:עביירש ם"במר ,תמא .טסייג ַא זיא טָאג זַא ,ןביולג וטספרַאד ףָארטש

 סע זַא ןסיו וצ זיא תומכח ןוא תודוסי עלַא ןופ דוסי רעד; זַא קיד

 ןפורעג סע טָאה לעטָאטסירַא יװ רעדָא ,"הביס עטשרע ןַא טריטסיזקע

 וצ ךיילג טיג ,גנוגעװַאב ןיא טכַארבעג ץלַא טָאה סָאװ ,"וטָאמ ַאמירּפײ

 ,רענעטכױלַאב ַא ,שטנעמ רעטעדליבעג ַא ,ןביולג וצ קינייװ זיא'ס, זַא

 סָאװ רעבָא ."םכח ןופ בוח רעד זיא סָאד, ,"ןזייווַאב םעד ףיוא ןכוז ףרַאד

 ?ןביולג דנילב ייז ןיא ףרַאד ןעמ ביוא ,"ןזייװַאב , ַא רַאפ סָאד זיא

 זיא סָאװ ,"הרות הנשמ, ןופ ץַאזנגעק-טּפיוה רעד זיא ךיוא םעד ןיא

 סָאד טרילוגער סָאװ ,סקעדָאק רעזעיגילער ַא ,ךוב:ץעזעג ַא שיטקַאפ

 -נגעמענמורַא ,םיניד ןוא ןטָאבעג עגנערטש טיול קלָאפ ןופ ןבעל עצנַאג

 ,עליוויצ ,עלענימירק ,עזעיגילער -- ןעמעלבָארּפ ןוא ןגַארפ עלַא קיד

 .רעטייוו ױזַא ןוא עשילַארָאמ

 "ןעקנַאדעג ןשיפָאזָאליפ ןייז ןפרַאוװצנָא ם"במר ןופ גנובערטש יד

 ןופ םערוטש ַא ןפורעגסױרַא טָאה "ןצעזעג עקילייה, ןופ םרָאפ ןיא גנַאג

 ןשיוצ םעלַא רַאפ רעבָא ,רערערַאפ ענייז ליפ דצמ וליפא ,ןטסעטָארּפ

 ענייז ןגעק ןטערטעגסױרַא ףרַאש ןענייז ייז .רעקנעד ענעטירשעגרָאפ יד
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 ןעגניוצפיוא טלָאװעג טָאה רע עכלעװ .,סעמגָאד עזעיגילער עיינ
 רעד ןוא לכש ןופ טכיל סָאד, ןגָארטנײרַא ןופ דיירסיוא םעד רעטנוא
 * זנומא

 -עג זיא "הרות הנשמ, ןופ ןעניישרעד סָאד זַא ,רעבָא טנַאסערעטניא
 -געל עלַא ןיא ןדיי לָאצ רעקיזיר ַא ןופ שיטסַאיזוטנע ןעמונעגפיוא ןרָאװ

 םעיינ ַא יװ ,ןטכַארטַאב ןעמונעג ןעמ"במר ןבָאה ייז זַא ,טייו ױזַא ,רעד
 : םזירָאפַא רעטמירַאב רעד ךיוא טמַאטש טייצ רענעי ןופ ."וניבר השמ;

 (ןומימ ןב)} ןהשמ זיב (וניבר) השמ ןופ) "השמכ םק אל השמ דע השממ;

 טרעקַאלפעצ ךיז טָאה םורַא ױזַא .(השמ ַאזַא ןענַאטשעגפױא טשינ זיא

 טָאה רעכלעוו ,טיירטש רענעסיברַאפ ַא ם"במר ןופ ןָאזרעּפ רעד םורַא ןַאד

 ,רָאי טרעדנוה רעכעה ןגיוצעג ךיז

 -ָאל ליפ ףיוא טקוקעג טשינ זַא ןלעטשטסעפ ןעמ ןָאק וויטקעיבָא

 רעשירָאטסיה רענעי ןיא "הרות הנשמ, קרעװ סָאד זיא ,ןפרווורָאפ עשיג

 .רַאפמוא םעד טבערטשעג טָאה ם"במר .טירשרָאֿפ ַא ןעוועג ,הפוקת

 ןטערטרַאֿפ וצ ,דומלת ,ןדיי טייהרעמ רעטולָאסבַא רעד רַאפ ,ןכעלדנעטש

 ןיד ןקיטױג םעד ןעניפעג לָאז דיי רעדעי וװ ,ךוב-ץעזעג ןרָאלק ַא טימ

 -גווו סטָאג, ןופ ףליה רעד טימ טשינ ןוא קידלכש טשטייטעגסיוא רעבָא

 ַא ,עכעלגנעגוצ ַא זיא ,עשיאערבעה'יינ יד .,ייברעד ךַארּפש ןייז ."רעד

 -ַאב וצ ריא ןיא ךיז טימַאב רע .ןטייקיטיידייוצ םוש ןָא ,עטריסנעדנָאק

 ןָאק ןעמ , לייו ,לכש ןטימ םכסה ןיא זיא עיגילער עשידיי יד זַא ,ןזייוו

 ",טשינ טייטשרַאפ ןעמ סָאװ ,םעד ןיא ןביולג טשינ

 -אבב ּפָא טפרַאװ רע לייו ,ןביולג םעד סיוא טרעטייל לכש רעד;

 .רעביא ם"במר טָאה קנַאדעג רעקיזָאד רעד -- ?'םיתוטש ןוא תוישעמ

 -נשרעה יד ןעוועג ןַאד זיא'ס הטיש סנעמעוו ,ןלעטָאטסירַא ןופ ןעמונעג

 עשירעברעב ,עשיקישזדַאט ,עשיסרעּפ ,עשידיי ,עשיבַארַא יד ןשיוװצ עקיד

 ןַאד ןבָאה ייז עלַא .עטנרעלעג ןוא רעקנעד ענעטירשעגרָאפ ערעדנַא ןוא

 ענעטירשעגרָאפ יד ןופ ןעגנובערטש ןוא ןסערעטניא יד טקירדעגסיוא

 ,רעקרעװטנַאה עכייר ,רעלעירטסודניא ,םירחוס -- תוחוכ עכעלטפַאשלעזעג

 גנולקיװטנַא יד ןגעלעג זיא סע סערעטניא סנעמעוו ןיא עטמַאַאב עכיוה

 קיטיױנ זיא סָאװ ,קנַאדעג ןשירעפעש ,ןעיירפ ןופ ,טפַאשנסיו רעד ןופ

 רעד ןיא רעקרַאפ"םי ןרַאפ ,לדנַאה ןרַאפ ,טפַאשטריוװ רעד רַאֿפ ןעוועג

 .טַאפילַאק ןשיבַארַא ןופ הפוקת-ילבפיוא
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 רעשידיי רעד רַאפ) רערענָאיצולָאװער ןייז טימ טָאה ם"במר ךיוא

 -חוס עשידיי עסיורג יד ןופ ןסערעטניא יד טקירדעגסיוא הטיש (הנומא

 ןפילַאק יד ייב עטמַאַאב עשידיי עכיוה ,רעמיטנגייא-ןפיש ,ןריקנַאב ,םיר

 ,ןטַאמָאלּפיד ןופ סנטסָאּפ יז ייב ןַאד ןעמענרַאפ ןדיי .ערעדנַא ןוא ןריזיוו

 יו טקנוּפ .וו"ַאא רעבעגטַאר ,רענָאמפיוא-רעייטש ,ןלַארענעג ,ןרָאטסינימ

 רעד טימ םזיטַאנַאפ ןשימַאלסיא םעד ןפמעקַאב עטנרעלעג עשיבַארַא יד

 ם"במר טבערטש ךיוא ױזַא ,ןפָאזָאליפ עשיכירג-טלַא עסיורג יד ןופ ףליה

 -ץגּפָא םעד ןיא םזילַאנָאיצַאר ןשילעטָאטסירַא םעד ןעגנערבוצניירַא

 יד ּפָא טצַאש רע .קיטכיזרָאפ רעייז זיא רע .ןביולג ןשידיי םענענַאטש

 ךיוא רַאפרעד .סעיצידַארט ןוא םיגהנמ ,טייקטרעווילגרַאפ ןופ טּפַארק

 לכש ןוא טפַאשנסיו ףיוא רעטריזַאב רעד ןשיװצ זעטניס ַא רע טכוז

 ןביולג ןשידיי םעד ןוא עיּפָאזָאליפ רעשילעטָאטסירַא

 ,(הרות עטיינַאב) "הרות הנשמ; ןיא טסעפ רע טלעטש טייז ןייא ןופ

 ,לכש ןפיוא ךיז טציטש רָאנ ,ץַאזנגעק ןיא טשינ זיא םזיַאדוי רעד זַא

 טרילומרָאפ ,םזילעטָאטסירַא ןופ קידנטערטּפָא ,רעבָא רעטייווצ רעד ןופ

 זיא טָאג; :ליּפשייב םוצ יו ,הנומא רעשידיי רעד ןופ סעמגָאד 13 רע

 טָאג, ,"טלַאטשעג ןייק טשינ טָאה רע; ,"טלעוו רעד ןופ רעפעשַאב רעד

 ןוא ןעקנַאדעג עלַאא ,"ןהשמ ךרוד הרות יד ןשטנעמ יד ןבעגעג טָאה

 "טָאג טנַאקַאב ןענייז שטנעמ ןופ ןטַאט

 עקינייא קידנפמעקַאב ,ם"במר טָאה סָאװרַאפ, : עגַארפ ַא ךיז טלעטש

 "? ערעדנַא ןפַאשעג ,סעמגָאד

 "עג םורַא ױזַא רע טָאה רעקירָאטסיה ןוא רעשרָאפ עסיוועג טול

 ןייק ןענעקרענַא טלָאװעג טשינ ןבָאה יז ביוא .רענגעק ענייז ןגָאלש
 "יוועג ןסייה עכלעוו ,הרות יד ןוא דומלת םעד יװ ,ןטעטירָאטױא ערעדנַא
 ןבעגעג טציא יז ם"במר טָאה ,דנילב ןעמעננָא ןטָאבעג ןוא םיניד עס

 .טרָאװ ןפיוא םיא ןביולג ןסייהעג ךיוא ןוא ןעגנורילומרָאפ ענעגייא ענייז

 ,ןפָאװ ןגייא ןייז טימ ןגָאלשעגקירוצ םיא רעבָא ןבָאה רענגעק ענייז
 :(ץנעטנעס ,ּפיצנירּפ) םיסקַאמ םענעגייא ןייז טנָאמרעד םיא ןבָאה ייז
 וליפא ,ןביולג טשינ םענייק ןעמ ףרַאד (הנומא) ןביולג ןופ טיבעג ןפיוא;
 ."גנוניימ ןייז טעדנירגַאב רע ,ןדייס ,טשינ ןואג ןטסערג םעד
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 ןופ קרעוװ:טּפױה עשיפָאזָאליפ סָאד זיא ,טגָאזעג ןיוש בָאה ךיא יו

 ףיוא .(עדנשזדנָאלב רַאפ רעזייווגעו רעד) "םיכובנ הרומ -- ם"במר

 -רָאפ ןוא ןרָאי ערעטעּפש יד ןיא טעברַאעג ןיוש רע טָאה קרעו םעד

 ,רָאי 56 ןופ רעטלע ןיא טקידנע

 ,רענעייל םלוע ןטיירב םעד רַאפ ןבירשעג זיא "הרות הנשמ/, ביוא

 ַא רַאפ ןפַאשעג "םיכובנ הרומ, זיא ,ךַארּפש-סקלָאפ רעכעלגנעגוצ ַא ןיא

 -געד ןוא טנעגילעטניא ןטעדליבעג םעד רַאפ -- רעמענּפָא ןרעדנַא ץנַאג

 רעשיכירג:טלַא רעד ןיא ייס ,טפַאשנסיו רעד ןיא ייס טנװַאהַאב ,רעק

 ,עיפָאזָאליפ

 "רעביא ןרָאװעג זיא סָאװ ,קרעוו ןטמירַאב םעד ןופ ליצ-טּפיוה רעד

 רעד ןופ תמא םעד ןקיניירַאפ וצ ןעוועג זיא ,ןכַארּפש ליפ ףיוא טצעזעג

 ,הנומא רעד ןופ תמא םעד טימ ,טפַאשנסיוו יד טסייה סָאד ,עיּפָאזָאליפ

 זַא ,טייטשרַאפ ם"במר .טָאג ךרוד "?גנוקעלּפטנַא; ףיוא טריזַאב זיא סָאװ

 -רַאפ ןעמ ןָאק יוװ לייוו .עבַאגפיוא ערעוװש רָאג ַא טלעטשעג ךיז טָאה רע

 ןוא ענעזיוװַאב סָאד ,ןקידלכש-טשינ םעד טימ עקידלכש סָאד ןקיניײא

 -ַאב עקַאט םעד ןיא ?ןזייווַאב וצ ןכעלגעממוא םעד טימ עטרעלקעגפיוא

 טוװרּפעג רעטשרע רעד טָאה רע סָאװ ,ם"במר ןופ טייקסיורג יד טייטש

 ,םעטסיס ןשיּפָאזָאליפ ַא ןיא ןריפכרוד סע

 ןלעטשטסעפ ןעמ זומ ,ןדערמורַא סָאד ןלעװ רימ רעדייא רעבָא

 טקורעגסױרַא טָאה סָאװ ,רעקנעד רעשידיי רעטשרע רעד זיא ם"במר זַא

 עקיזיר יד ןעזעג רע טָאה לכש ןיא .זייוװַאב ןקידלכש ןופ גנורעדָאפ יד

 ,הרות רעד ןופ ןתמא יד ןפרַאװּפָא רעדָא ןלעטשטסעפ ןָאק סָאװ ,טפַארק

 -לעוו ,ןכַאז ָאד ןענייז סע זַא ןזיװעגנָא רעבָא רע טָאה קיטייצכיילג

 עכלעוו ןוא לכש ןכעלשטנעמ םעד רַאפ ןפיירגַאב וצ טשינ ןענייז עכ

 טריטנעצקַא ָאד רעבָא ,ןענרעלרעד ןופ ןטייקכעלגעמ ענייז רעביא ןגייטש

 רעד ןוא תמא ןייז טשינ ןָאק ,לכש ןגעק זיא סָאװ ,סָאד זַא ,קרַאטש רע

 .ןןבערטש ףרַאד שטנעמ רעד ןכלעוו וצ עטסכעה סָאד זיא תמא

 טביירש רע סָאװ ,ץלַא זַא ,טלעטשעגטסעפ ם"במר טָאה קרעוו ןייז ןיא

 וצ ץַאזנגעק ןיא זיא לכש רעייז ןופ תמא רעד סָאװ ,יד רַאפ זיא ,טרָאד

 ענעריולרַאפ ,(םיכובנ) עדנעשזנָאלב יד רַאפ .הרות רעד ןופ תמא םעד

 יגעוו ַא ןזיוועג רע טָאה עטלמוטעצ ןוא
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 םיא רַאפ ףיױױרַא ןיוש ןענייז סע ןכלעוו ףיוא ,געוו רעד זיא סָאד

 עכלעוו ,לוריבג ןבא יוװ ,רעירדנַאסקעלַא רעד ןָאליפ יו רעקנעד עכלעזַא

 ןָאטַאלּפ ןופ עיפָאזָאליפ רעד טימ הרות יד ןקינייארַאפ טריבורּפ ןבָאה

 קידנעלדנַאװרַאֿפ ,טרעטסַאלפעגסיוא יונעג געוו םעד רעבָא טָאה ם"במר

 .םעטסיס ַא ןיא

 "מוא ליפ ןטכיױולַאב ןוא ןשטייטסיוא קידלכש ליוװ סָאװ ,ם"במר

 -נסיו םעד טימ הרות רעד ןיא ןלעטש ,עקידלכש-טשינ ,עכעלדנעטשרַאפ

 סא טשטייט רע .לטימ ַא טניפעג ,ןלעטָאטסירַא ןופ טכיל ןכעלטפַאש

 סָאד) סעירָאגעלַא סלַא הרות רעד ןופ רעדנווו ןוא םיסנ יד ,םיקוסּפ יד

 ךיוא ןטײדַאב ןוא טלַאהניא ןשילָאבמיס ַא ןבָאה סָאװ רעדליב טסייה

 .(שרעדנַא סעּפע

 ןַא טימ .ןזייווַאב ץלַא ןיוש ןעמ ןָאק ןפוא ַאזַא ףיוא זַא ,רָאלק

 ןעלדנַאװרַאפ םיסנ ןוא רעדנווו עלַא ןעמ ןָאק גנושטייטסיוא רעשירָאגעלַא

 טימ ןעמיטש ןוא ןדָאב ןלַאער ַא ןבָאה סָאװ ,ןטקַאפ ןוא ןשינעעשעג ןיא

 .קיגָאל רעד

 ןוא דָאטעמ םעד ןופ טײקכַאװש עצנַאג יד טוג טייטשרַאפ ם"במר

 ןזײווַאב ןופ ןלעפ ןופ טַאטלוזער ַא זיא סָאד זַא ,קיצרַאהנפָא טגָאז רע

 ןפַאשַאב טשינ ןוא קיביײא זיא טלעוװ יד זַא ןזייווַאב בָאה ךיא ןעווע

 ףיױא טקוקעג טשינ טלעטשעגטסעפ רעכיז סָאד ךיא טלָאװ ,ןרָאװעג

 "שרעדנַא טייטש הרות רעד ןיא סָאװ ,םעד

 ןיא וליפא רעלפייוצ יד רעמ לסיב ַא ןקיטסעפרַאפ וצ ידכ ןוא

 ןיא םיתוטש ןוא ןרעלעפ ליפ זַא ,ףיא ם"במר רעד טזייוו ,סעירָאגעלַא

 ןבָאה רעטרעװ עשיאערבעה עסיוועג סָאװ ,םעד ןופ ךיז ןעמענ הרות רעד

 .ןעגנוטיידַאב עכעלטע

 ,גיוא ןַא רָאנ טשינ "ןיע; טרָאװ סָאד טיײדַאב ,לישייב םוצ ױזַא

 עסיועג רעוװש זיא'ס וװ טרָאד .החגשה סטָאג ןופ לַאװק ַא ךיוא רָאנ

 ַא ןיא ם"במר ןייירַא ךיז טזָאל ,ןשטייטוצסיוא רעטרעוו עשיאערבעה

 -עג רע .ןשינעטנעק-ךַארּפש עפיט סױרַא טזייוו ןוא זילַאנַא ןשיגָאלַאליפ

 ,טרָאװ םענעבעגעג םעד רַאפ גנוטיידַאב עקיסַאּפ יד קידנעטש טניפ

 ."לכש ןפיוא ןגיילא ךיז לָאז (קנַאדעג) ץַאז רעצנַאג רעד ידכ

 טפרַאדעג ,הרות יד טָאה סָאװ ךָאנ ,עגַארפ רעקידלכש רעד ףיוא

 טרעפטנע ,םרָאפ רעשירָאגעלַא ,רעטלעטשרַאפ ַא ןיא ןבירשעג ןרעוו

 ךיוא ןענייז סָאװ ,(טפַאשנסיוװ} עיּפָאזָאליפ רעד ןופ ןתמא יד זַא ,ם"במר
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 ןטושּפ-טסָארּפ םעד רַאפ טשינ ןבירשעג ןענעז ,הרות רעד ןופ ןתמא יד

 -טנַא טָאה סָאװ ,(שטנעמ ןעמָאקלופ) "םלשה םדא; םעד רַאפ רָאנ ,ןומה

 שרעדנַא ,ןטנרעלעג ןוא ףָאזָאליפ םעד רַאפ טסייה סָאד ,לכש ןייז טלקיוו

 ןפרַאד עכלעוו ,"ןטַארקָאטסירַא עקיטסייג, לפייה םעניילק ַא רַאפ ,טדערעג

 -פיוא ייז ןוא סעירָאגעלַא עשהרות יד ןיא ךיז ןפיטרַאפ לכש רעייז טימ

 .ןּפַאכ
 -לכש ןייז רָאנ טשינ ןלעטָאטסירַא ןופ ןעמונעגרעביא טָאה ם"במר

 ןייז ךיוא רָאנ ,טלעװ רעד ןופ עיצַאטערּפרעטניא עשיטסילַאנָאיצַאר ,עקיד

 .שטנעמ ןטושּפ םוצ ליפעג-לוטיב ןשיטַארקָאטסירַא-שיּפיט

 ףַאלקש םעד ןפַאשַאב טָאה ןיילַא רוטַאנ יד זַא ,ןָא טזייוו לעטָאטסירַא

 ןוא ןלוקסומ עקרַאטש ןבעגעג יז טָאה ןטשרע םעד לייוו ,ףָאזָאליפ םעד ןוא

 רעד ףרַאד רַאפרעד .המכח ןוא טייקלדייא ןטייוצ םעד ,טפַארק עשיזיפ

 ,ףָאזָאליפ ןקידנשרעה םעד רַאפ ןטעברַא ףַאלקש רעזָאלטכער

 ,שטנעמ רעטסָארּפ רעד זַא ,"םיכובנ הרומ , ןיא טביירש ם"במר

 ,שטנעמ ןעמָאנ םעד טשינ טנידרַאפ ,טלקיװטנַא טשינ לכש ןייז טָאה סָאװ

 "םלשה םדא; םעד רַאפ רעטייל ַא יו רעמ טשינ זיא םלוע רעטסָארּפ רעד

 .ףָאזָאליפ ןטנרעלעג ,(שטנעמ ןעמָאקלופ)

 טביירש רע ,תונוכ-ןסַאלק ענייז טשינ ךיוא טלַאהַאב ם"במר רעד

 "טועימ; םעד ןעניד ףרַאד (טייהרעמ יד) "בור , רעד ,םע-ןומה רעד זַא ,ןפָא

 יד ןכיירגרעד ןענָאק ןלָאז ייז זַא ,םידיחי עקיטסייג יד ,(טייהרעדנימ רעד)

 .גנולקיװטנַא רעקידלכש ןופ ןטייקכיוה עקיזיר

 ךמע םעד טיג עכלעו ,הרות יד וליפַא ָאד טצעלרַאפ ם"במר רעד

 סָאװ -- םעד ןָא .(טלעו רענעי ףיוא) "אבה םלוע; םעד ןיא טכער עכיילג

 ? ןַאמערָא ןקיבױלג םעד ןבילבעג ןיוש ןטלָאװ

 -רָאג טלעו רעד ףיוא שטנעמ-סקלָאפ רעד טָאה ןעמ"במר ייב רעבָא

 ,ןטעברַא ןזומ טעװ רע ווו ,"ןטרָאד, ךיוא ןבָאה רע טעוװ טשינרָאג ןוא ,טשינ

 ,שטנעמ ןקידלכש ,ןרעסעב ,ןקידסוחי ןופ גנולקיװטנַא רעלופ רעד רַאפ

 עשיטַארקָאטסירַא יד ןקיטכערַאב רעקירָאטסיה ןוא רעשרָאפ עסיוועג

 -ריצודָארּפ יד ןופ דנַאטשוצ ןקירעדינ םעד טימ ןעמ'במר ןופ גנולעטש

 זַא ,טרעדָאפעג טָאה סָאװ ,(טרעדנוהרָאי ןט-12) הפוקת רענעי ןיִא ןטפערק

 ,שיזיפ רָאנ ןטעברַא לָאז טפַאשלעזעג רעד ןופ טייהרעמ עטולָאסבַא יד

 ןוא רוטלוק טימ ןעמענרַאפ ךיז לָאז טייהרעדנימ עניילק ַא זיולב זַא ןוא

 .טפַאשנסיוו
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 טלעטש ,קידלכש ןשטייטסיוא טשינ הרות יד ןעק ם'במר וװ ,טרָאד

 רע ,טריקסַאמרַאפ סע טכַאמ רע רעבָא ,לכש ןרעביא ןביולג םעד רע

 -יישרעד ןעמענוצמורַא ךַאװש וצ זיא לכש רעזדנוא זַא ,טסעפ ןַאד טלעטש

 .ןטייקכעלגעמ ענייז רעביא ןגייטש סָאװ ,ןכַאז ןוא ןעגנונ

 ,ןביולג טולָאסבַא ןעמ ףרַאד טָאג ןיא זַא ,ליּפשייב םוצ ,ףיוא טזייוו רע

 יד רַאפ ,לכש רעזדנוא רַאפ ךעלפיירגַאבמוא זיא ,ןזעוװ ןייז ,תוהמ ןייז לייוו

 ןפיירגַאב וצ לכש םעד טשינ ףרַאד ןעמ ביוא ןוא .ןפירגַאב עכעלשטנעמ

 ,טלעו רעד ןופ גנואײטשטנַא רעד וצ טשינ ךיוא םיא ןעמ ףרַאד ,טָאג

 ,וו"ַאא שטנעמ

 רעד ןוא תמא רעקידלכש ,רעלטפַאשנסיו רעד : טרָאװ ןייא טימ

 לכש רעזדנוא ןָאק ץלַא טשינ לייוו ,הריתס ןיא טשינ ןענייז תמא רעזעיגילער

 ,םוטנטסירק ןופ גָאלָאעדיא-טּפױה רעד טָאה .,עקַאט רַאפרעד .ןפיירגַאב

 -ָאלָאעט ַאמוס , קרעװ ןייז ןיא ,(טרעדנוהרָאי ןט-13 ) ןיװקַא ןופ סַאמָאט

 טצעזעגרעביא "םיכובנ ארומ, סמ"במר ףיוא ךיז טציטשעג םָאקלופ "עישז

 -הנומא ןוא עקידלכש ןתמא ָאד זיא'ס זַא ,טנרעלעג טָאה רע ךיוא .ןײטַאל ןיא

 רעבָא ,סיוא טשינ ךיז ןסילש ,ץַאזנגעק ןיא טשינ ןעייטש עכלעוו ,עקיד

 -מוא ןעמ ףרַאד ,הנומא יד ןייטשרַאפ לכש ןטימ טשינ ןָאק ןעמ ווו ,טרָאד

 ,עטצעל יד ןביולג טגנידַאב

 -ָאלָאק ַא טַאהעג "םיכובנ ארומ , סמ'במר טָאה ,ָאזלַא ,ןעעז רימ יו

 ףיוא ךיוא רָאנ ,טלעװ רעשידיי רעד ףיוא רָאנ טשינ גנוקריווסיוא עלַאס

 .רעכעלטסירק רעד

 -רַאפ טלָאװעג לסיב ַא רָאנ טָאה ם'במר סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ

 -ָאטסירַא טימ ןלעטש עסיוועג ןטכיײלַאב ךרוד הנומא עשידיי יד ןקידלכש

 ,ןבעל םייב ןיוש רע זיא ,ןריפסיוא עשיטסילַאנָאיצַאר-ךעלטפַאשנסיוװ סלעט

 טנערבעג ,םרח ןיא ןפרָאװעג ,ןגירשרַאפ ןרָאװעג ,רעטעּפש ןרָאי עגנַאל ןוא

 :רענגעק ענייז ךרוד (קרעוו ענייז)

 רעטסוװַאב ַא ,עילעּפנָאמ ןופ המלש 'ר טָאה ,ליּפשיב םוצ ױזַא
 רעד ןופ רענַאקינימָאד יד רַאפ "םיכובנ ארומ; טרוסמרַאפ ,טסידומלת
 ןבָאה ןצרוק ןיא .קרעוװ שיסרוקיּפַא םַאזיורג סלַא ,עיציזיווקניא רעקילייה
 ,?עפ-ַאד-ָאטיױא ןקיליײה , םעד ףיוא טנערבעג ןרָאילּפמעזקע רעטנזיוט ןיוש
 -ַאפ עשילױטַאק יד ןזיוועגפיוא ם'במר ןופ רעקידייטרַאפ יד ןבָאה ןַאד
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 ,הנומא רעשידיי רעד רַאפ רָאנ טשינ "םיכובנ ארומ ןופ טרעוו םעד ,סרעט
 יז .הריסמ רעד ןופ טייהניימעג יד קידנעלּפמעטש ,רעכעלטסירק ךיוא רָאנ
 ןוא טריטסערַא ןרָאװעג ןענייז םירסומ יד .שינעדנעטשרַאפ ןענופעג ןבָאה

 ,גהנמ ןקיטלָאמעד םעד טימ גנַאלקנייא ןיא ,ייז טָאה ןעמ --- טּפָארטשַאב

 ,ןגנוצ יד ןטינשעגסיוא

 רעטסערג רעד סלַא עטכישעג רעשידיי רעד ןיא ןיירַא זיא ם'במר

 -ָאיצַאר ,קידלכש טלָאװעג טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ,רעקנעד רעזעיגילער

 .הרות יד -- רפס ןקיליײה ןייז ןוא ןביולג ןשידיי םעד ןדנירגַאב ,שיטסילַאנ

 -ןסיוו רענײמעגלַא ןוא רעשיאעּפָארײא רעד ןיא ןיײרַא ךיוא רעבָא זיא רע

 -רָאי ןט-12 ןופ ןפָאזָאליפ ןוא עטנרעלעג עטסערג יד ןופ רענייא סלַא טפַאש

 ,טרעדנוה

 "גע רעדעי ןיא רע טרירוגיפ ,סעדינָאמיַאמ ןעמָאנ םעד רעטנוא

 ביוא .טצרַא ןוא רעקנעד רעטמירַאב סלַא ,קלָאפ ןדעי ןופ עידעּפָאלקיצ

 ,הטיש רעשיּפָאזָאלעפ ןייז טימ ךיז טמענרַאפ עיפָאזָאליפ ןופ עטכישעג יד

 -ַאנָאיצַאר רעד ןופ רעקיטערָאעט-טּפוה רעד זיא רע זַא ,קידנזייוופיוא

 עטכישעג-ןיצידעמ יד ךיז טמענרַאפ -- םזיאַאדוי ןיא לוש רעשיטסיל

 ףיוא רעשרָאפ ןוא רעקידעמ סלַא ןעגנוכיירגרעד עלַאסָאלָאק ענייז טימ

 ןט-12 ןופ רעקירָאטסיה-ןיצידעמ רעשיבַארַא רעטסערג רעד .טיבעג םעד

 ,רעטעברַאטימ-לָאטיּפש ַא סמ'במר ,ַאיביַאסומ יבא ןבא ,טרעדנוהרָאי

 רעד ןיא ייס ,טייצ ןייז ןופ אפור ןטסערג םעד סלַא םיא ןגעוו טביירש

 "ןיצידעמ רעשינעילַאטיא רעטמירַאב רעד .עירָאעט רעד ןיא ייס ,קיטקַארּפ

 רעד; ןעמ'במר ןָא טפור (טרעדנוהרָאי רעט-15 ) ענָאיליטסַאק רעקירָאטסיה

 ."טייצ ןייז ןופ רָאטקָאד רעטסטמירַאב רעד , ,"סעדינָאמיַאמ רעסיורג

 (ןעמ'במר) ןסעדינָאמיַאמ ןופ קרעוװ עשיניצידעמ עכיײרלָאצ יד ףיוא
 ןעמזירָאפַאק ךוב ןטמירַאב ןיא .ןטנעדוטס רעטנזיוט טנרעלעג ךיז ןבָאה

 רעד ןופ םרָאפ עטריזירַאלוּפָאּפ ַא רָאנ טשינ רימ ןבָאה "ןעלַאג טיול

 -נוהרָאי ןט72 ןופ ,ןעלַאג רעטקָאד-ןיצידעמ ןשיכירג ןסיורג ןופ ערעל

 ןופ גנולייה רענרעדָאמ ןופ ןעגנוזייוונָא עלעניגירא ךיוא רָאנ ,טרעד

 עטסטנַאסערעטניא יד ןופ סנייא .ןעמ'במר ןופ עטלעטשעגטסעפ ,רעּפרעק
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 -ןגעק ןוא ןטפיג ןגעוו, טַאטקַארט ןייז זיא ןעמ'במר ןופ רעכיב-ןיצידעמ

 ןטעטירָאטױא ןוא םיריוטקָאד עקיטכיוו ליפ ךיז ןפורַאפ םיא ףיוא ."ןטפיג

 ןרָאװעג טצעזעגרעביא לָאמ ייווצ זיא "ענעיגיה ןגעוו ווירב; ךוב ןייז

 קרעוו סמ'במר ךיוא ןענייז טנַאקַאב ,.(טרעדנוהרָאי ןט-15 ןיא) ןײטַאל ןיא

 יד; ,?עמטסַא, ,"רעקרַאפ רעכעלטכעלשעג רעד, ,"ןטנעדיצקַא ןופ תוביס,

 ם'במר זַא ,ןטלַאה רעקירָאטסיה:-ןיצידעמ עסיוועג ."ןדירעמ ןופ גנולדנַאהַאב

 ןופ טצרַא רעטסערג רעד ךעלגעמ ןוא ,עטסערג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא

 -ַאלק-ןיצידעמ ןטסערג ןטירד םעד סלַא םיא ןזייוו עסיוועג .הפוקת רענעי

 .ןעלַאג ןוא (3 ןטַארקָאּפיה ךָאנ רעקיס

 לא 8
* 

 .זיא סָאװ סָאד .ןעגנוזייוונָא עשיטע טזָאלעגרעביא ךיוא טָאה ם'במר

 ןוא טוג טשינ זַא ,קנַאדעג רעד זיא ,ערעל עשילַארָאמ ןייז ןיא ,םיא ייב יינ

 ,גנוריפפיוא רעכעלשטנעמ ןופ דוסי רעד ןענייז רקש ןוא תמא רָאנ ,טכעלש

 .טוג זיא ןפַאשַאב טָאה טָאג סָאװ ,ץלַא .עשיטסימיטּפָא ןַא זיא קיטע ןייז

 סָאװ ,ןשטנעמ עשירַאנ רָאנ .ןטוג ןופ טײהנזעװּפָא יד זיא סָאד -- סטכעלש

 לייוו ,ןטסימיסעּפ ןענייז ,טלעו רעד ןופ טקנוּפלטימ םעד רַאפ ךיז ןטלַאה

 .תורצ ןוא תוגאד עכעלנעזרעּפ יד טיול סרעווינוא ןצנַאג םעד ןלייטרוא ייז

 ןיא ם'במר; ךוב ןופ) םהרבא ןוז ןייז וצ ןבירשעג ,ווירב ןשיטע-ףיט ןיא

 :ןעקנַאדעג עקידנגלָאפ רימ ןעניפעג (1925 קָאטסילַאיב --- "שידיי

 טלַאה, ;"סטכעלש סָאד םיא טגָאי ,סטכעלש ךָאנ ךיז טגָאי סע רע,

 טרָאװ סעדעי רעביא טגעוו, : "ןגערפ וצ טשינ ךיז םעש ,סיורג טשינ ךיז

 טשינ ןױוש סע טעוװ ריא לייו ,ליומ ןופ סױרַא סע טגנערב ריא רעדייא

 ריא טעוװ ,טייקיטכערעג ןוא תמא םעד ביל טָאה; :"ןּפַאכקירוצ ןענָאק

 םעד ןוא רקש םעד טנייפ טָאה;, ;"זדלעפ ַא ףיוא טיוב סָאװ ,רעד יוװ ןייז

 ךייא ךיז געמ , :"דמַאז ףיוא טיוב רענייא יוװ ,זיא סָאד לייוו ,טכערמוא

 רָאנ רעבָא ,ריא טנידרַאפ רקש ןופ ןוא ריא טגיילרעד תמא םוצ זַא ,ןטכַאד

 "ייל ַא זיא טייקנדײשַאב לייוו ,ןדיײשַאב יז, ;"טייקרעכיז יד זיא תמא ןיא

 ײשַאב יו גנוריצ ערענעש ןייק ָאטשינ ,טייקסיורג וצ ןגייטשוצפיוא רעט

 טימ טסוחיעג טשינ ךיז טָאה ,םיאיבנ עלַא ןופ רעטסערג רעד ,השמ .טייקנד

 ."תווינע טימ רָאנ ,הדימ םוש ןייק
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 ןוא רעקנעד רעשידי רעטסערג רעד זיא (סעדינָאמיַאמ) ם"במר
 -ריווסיוא ןייז .?סנַאסענער ןשינעמלוזומ, ןטמירַאב םעד ןופ רעטנרעלעג

 .עלַאסָאלָאק ַא ןעועג זיא רוטלוק רעשיאעּפָאריײא-ברעמ רעד ףיוא גנוק

 -ָאזָאליפ רעד ןיא לכש ןופ רעגערט-לקַאפ םעד סלַא םיא טנכיײצַאב ןעמ

 וצ ךַאילש ַא ךיז טיצ םיא ןופ זַא ,רעטנוא טכיירטש ןעמ .עטכישעג-עיפ

 ןוא (ךיא ריטסיזקע ,טכַארט ךיא ביוא) "םוס ָאגרע ָאטיגָאק; סטרַאקעד

 רעכיירגיז רעד טימ טָאה סָאװ ,גנורעלקפיוא ןוא טכיל ןופ הפוקת רעד וצ

 ץנַאג רַאפ רעטלַאלטימ ןופ ןטייק יד ןסירעצ ,עיצולָאװער רעשיזיוצנַארּפ

 .עּפָאריײא

 "םיכובנ הרומ, .ם"במר ןופ קרעווטפיױה עשיּפָאזָאליפ סָאד ()

 ."עדנעשזדנַאלב רַאּפ רעזיױו געו רעד; טיײידַאב

 -ַאב ןיאיס לייו ,"הקזחה ךיי ןסייהעג ךיוא טָאה קרעוו סָאד (2

 .14 טפערטַאב ד"י .םירפס 14 ןופ ןענַאטש

 (.ר.צ.נ רעד רַאפ 377-480) םוטרעטלַא ןיא טצרַא רעטסערג רעד 63
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 רעטמ'ראב-טלעוו - אלאפ אקראמ

 רעטלאלטימ ןוצ דעדנעזייר

 ָאלָאּפ ָאקרַאמ רענעילַאטיא ןטמירַאב ןופ טרעהעג טשינ טָאה רעוו

 טלעוו רעד םורַא עזייר ַא טכַאמעג טרעדנוהרָאי ןט-12 ןיא ןיוש טָאה סָאװ

 סָאדצ לטיט ןרעטנוא קרעװ ןיא יז ןבירשַאב רעטשרע רעד טָאה ןוא

 -עג עטכישעג ןופ רעכיב-ןרעל ןוא סעידעּפָאלקיצנע עלַא ןיא 1 (1 "ךוב

 ךיוא רָאנ ,רעדנזייר-טלעוו ןטשרע סלַא רָאנ טשינ ןעמָאנ ןייז ריא טניפ

 ןוא רעדנעל עטייוו ןופ דליב יונעג ַא זדנוא טיג סָאװ ,רבחמ ןטשרע סלַא

 ןסקיוװעג ,תויח ןשטנעמ ,גרעב ןוא ןכייט ,ןעמי ,ןטנעניטנָאק

 -נעגעל ַא טבעוועג ךיז רעטלַאלטימ ןיא ןיוש טָאה ןָאזרעּפ ןייז םורַא

 ץנעגילעטניא ןוא המכח ןייז טימ זיא רע זַא ,טלייצרעד ןבָאה עקינייא .עד

 ןבָאה ערעדנַא .עניכ ןופ רסיק ...ַא ןופ גנַאר רעד וצ זיב ןעגנַאגרעד

 ,טייקיפיפ עלעיצרעמָאק ןוא הרובג רעכעלנעזרעּפ ןייז ןגעוו ןבעגעגרעביא

 ןלעטימ ןופ ןשטנעמ יד ןופ רעצרעה יד ןעגנַאפעג טָאה רע עכלעוו טימ

 ,דלָאג ןייר ןיא ןזײרּפ עכיוה טלָאצעג םיא ןבָאה עכלעוו ,חרזמ ןטייוו ןוא

 קיליביטָאּפש רַאפ טפיוקרַאפ םיא ןוא ןעגנוטעברַאסױא עקיליב רַאפ

 ןרָאװעג רע זיא םורַא ױזַא .דנַא ןוא גנוריצ ,לרעּפ ,סרעטופ עלופטרעוו

 .רעטסטמירַאב רעד ןוא טלעװ רעד ןיא שטנעמ רעטסכייר רעד

 ָאקרַאמ זַא ,ארבס ַא ןײגמורַא ןעמונעג רעבָא טָאה קיטייצכיילג

 טשינ רע טָאה ןעזעג זַא ,רעמירַאב-טסבלעז רעסיורג ַא ןעוועג זיא ָאלָאּפ

 טשינ דרעפ ַא ףיוא רע טָאה טגָאיעג זַא ; םענייא רשפא רָאנ ףלעוו טנזיוט

 ןיא רע טָאה ןטלַאהעג זַא ,ףָאש עדַאטס ַא רָאנ ןבייל טרעדנוה עכעלטע

 קילדגעצ ַא רשפא רָאנ ,ןטייהנייש-חרזמ רעטנזיױט טשינ סמערָא ענייז

 -עגנָא טָאה ָאלָאּפ ָאקרַאמ טשינ זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיוא ךיז טָאה סע .וויַאא

 -רעביא עשיטסַאטנַאפ ענייז טלייצרעד זיולב טָאה רע ;"ךוב סָאד, ןבירש

 ןשיווצ ,(ַאונעג ןיא) הסיפת רעד ןיא ענעגנַאפעג-סגירק יד ןשינעבעל
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 יד ןופ טכַאלשיםי רעטליּפשרַאפ רעד ךָאנ ,ןענופעג ךיז טָאה רע עכלעוו

 ,ָאלעשטַאטסור ,ענעגנַאפעג יד ןופ רענייא ןוא רענַאונעג יד וצ רענַאיצענעװ

 "רעביא) טמזוגרַאפ עלעסיב ַא רָאנ ןבירשרַאפ יונעג ץלַא רָאנ טשינ טָאה

 .(ןבירטעג

 רעד ןיא טייצ עגנַאל ַא טליּפשעג ךוב סָאד טָאה ,ןייז טשינ לָאז'ס יו

 וצ רוקמ רעלופטרעוו סלַא לָאר עקיטכיוו ַא טפַאשנסיו רעשיאעּפָאריײא

 ָאקרַאמ .קַאריא ,ןַאריא ,עניכ ,עילָאגנָאמ ןופ עטכישעג יד ןענרעלרעד

 עגנַאל ןײלַא טָאה סָאװ ,רעײּפָארײא רעטשרע רעד ןעוועג זיא ָאלָאּפ

 ,טעטש-טּפױה עריא ,עניכ עסיורג סָאד ןבירשַאב ןוא טשרָאפעג ןרָאי

 רעטשרע רעד ךיוא טָאה רע .םיגהנמ ןוא רוטלוק ,ןשטנעמ ,רעמיטכייר

 יד רעטעמ 7495) גרעב-רימַאּפ עקיזיר יד ןגעוו גנובײרשַאב ַא טכַארבעג

 -םורד סנכלעוו ךרוד ,ןַאטסינַאגּפַא ןגעוו טייהנגעלעג רעד ייב ןוא (ךיוה
 .ךיז ןעיצ ייז לייט

 -ָאעג עשיאעּפָאריײא ליפ ןבָאה טרעדנוהרָאי ןט-15 ןוא ןט-14 ןיא

 -ַאב םייב ָאלָאּפ ָאקרַאמ ןופ ךוב ןפיוא טציטשעג ךיז ןפַארגָאטרַאק-ןפַארג

 .עיזַא ןופ סעּפַאמ יד ןטעברַא

 ַא ךיוא טַאהעג ךוב סָאד טָאה ,עטנרעלעג ליפ ףיוא ןזייו סע יוװ

 ןייק עזייר עטייוו יד ןטיירג םייב סובמולָאק ףָאטסירק רַאפ טרעוו ןקיטכיוו

 .עקירעמַא טקעדטנַא טָאה רע עכלעוו תעב ,עידניא

 עיצענעו ןיא ןריובעג ,רענַאיצענעװ ַא ןעוועג זיא ָאלָאּפ ָאקרַאמ

 קילבוּפער-טָאטש רענַאיצענעװ יד .(12324 ןברָאטשעג טרָאד ןוא 1254)

 -נשרעה-שיטָאּפסעד ַא טימ הכולמ-סלדנַאה עקיטכעמ ַא ןעוועג ןַאד זיא

 טרעהעג טָאה ָאלָאּפ החּפשמ יד .עיטַארקָאטסירַא רעלעיצרעמָאק רעקיד

 ,דניק ַא ןעוועג ךָאנ זיא ָאקרַאמ ןעוו .עטסנעעזעגנָא ןוא עטסכייר יד וצ

 "רַא (רעטעפ סָאקרַאמ) ָאעטַאמ רעדורב ןטימ ָאלָאקינ רעטָאפ ןייז טָאה

 טרעיודעג טָאה סָאװ ,רעטקַארַאכ ןלעיצרעמָאק ַא ןופ ,עזייר ַא טריזינַאג

 -לַארטנעצ ןייק טרָאד ןופ ,םירק ןייק טכיירגרעד ןַאד ןבָאה ייז .רָאי 5

 .יַאלבוק ןַאכ ןופ ףיוה ןכעלגינעק םעד ףיוא עניכ ןוא עיזַא

 טקַאטנָאק רעטקעריד ,רעטשרע רעד ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא ױזַא

 ענייז ,טנעניטנָאק ןשיזעניכ ןקיזיר םעד ןוא רחוס ןשיאעּפָארײא ןשיווצ

 "וצ ןעוועג ןענייז םידדצ עדייב זַא סיוא טעז .רעשרעה ןוא רעניווונייא

 רעדירב עדייב ןדַאלעגנייא קיצרַאה טָאה יַאבלוק ןַאכ רעד לייוו ,ןדירפ

 -עטשַאב עסיורג קידנכַאמ ,דנַאל ןייז ןיא ךוזַאב םעיינ ,ןכיג ַא ףיוא ָאלָאּפ
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 ָאלָאקינ .ןעגנוטעברַאסיוא ןוא תורוחס עקיטרַאנדישרַאפ ףיוא ןעגנול

 קידנריפ ,גנודַאלנייא יד ןעמונעגפיוא קידיירפ ךיוא ןבָאה ,ָאעטַאמ ןוא

 ,ןטנַאילירב ,דלָאג ןשיזעניכ טימ סנטסַאק עקיזיר עיצענעוו ןייק ךיז טימ

 .ןפָאטש-יור ןוא ןעגנוטעברַאסיוא עלופטרעוו

 ןיא ןיוש ןוא ,1269 ןיא טרעקעגקירוצ ךיז ייז ןבָאה עיצענעוו ןייק

 .עניכ ןופ גנוטכיר רעד ןיא עזייר רעטייוו רעיינ ַא ףיוא ךיז ייז ןזָאל 1

 ,ָאלָאּפ ָאקרַאמ רעקירָאיי17 רעד רעטײלגַאב רעייז זיא לָאמסָאד רעבָא

 רעיינ רעקיזָאד רעד ןיא זיא רעקירָאטסיה עסיוועג ףיוא ןזייוו'ס יו

 רעשילױטַאק רעד -- דצ ַא ךָאנ טריסערעטניארַאפ ןעוועג גנומענרעטנוא

 יד ןעלדנַאװרַאפ וצ טמיורטעג טָאה רע .רעט-7 רעד רַאוגערג טסּפױּפ

 וצ ,(עירעּפמיא-טלעוו ַא) "ידנומ םוירעּפמיא; ַא ןיא ךריק עשילױטַאק

 ,רעדנעל עלַא ןיא רעשרעה עלַא ןגילרעטנוא טפרַאדעג ןבָאה סע רעכלעוו

 יד יו טקנוּפ, לייוו ,שיטילָאּפ ךיוא רָאנ ,ןיז ןזעיגילער ןיא רָאנ טשינ

 -סעיַאמ עכעלגינעק יד זיא ךיוא ױזַא ,ןוז רעד ןופ טכיל ריא טמוקַאב הנבל

 ."טעטסעיַאמ רעכעלטסּפוּפ רעד ןופ ץנַאלגּפָא ןַא יו טשינ רעמ טעט

 -ילדנעצ טימ ןזיװַאב ךָאנ ןבָאה םירחוס עסיורג רענַאיצענעװ יד

 ןיא רעלגוצ-ץיירק יד קידנעגניווצפיוא ,ןענָאק ייז סָאװ רעירפ ןרָאי רעק

 -יב רעד ןופ טָאטש-טּפיױה יד ןַאד) לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןעמרוטש וצ 4

 "דניז עסיורג, יד .תוברוח ןיא יז ןעלדנַאוװרַאפ ןוא (עירעּפמיא רעשיטנַאז

 ,'רעטנעצ סלדנַאה ןוא -רוטלוק ,טָאטש רעטמירַאב-טלעװ רעד טָא ןופ

 טנערוקנָאק רעלַאיצרעמָאק ַא ןעוועג זיא יז סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא

 ,טייליסטפעשעג עסיורג ןוא סעקינוװָאטרוה רענַאיצענעװ יד רַאפ

 רעד יטנעקָאניא טסּפױּפ רעד טָאה ,אנוש םעד "ןפָארטשַאב; ןכָאנ

 -ענעוװ םעד לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןופ ךרַאירטַאּפ סלַא טמיטשַאב ,רעטירד

 ןעוועג זיא עיצענעוו ןופ (ךלמ) ַאשזָאד רעד .יניסָארָאמ ָאסַאמָאט ,רענַאיצ

 ןרָאװעג טיירפַאב זיא סָאװ ,רעגערטציירק:ןרַאה עלַא ןופ רעקיצנייא רעד

 .לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןופ רסיק םעיינ םעד יבגל העובשילַאסַאװ רעד ןופ

 רעדנווװ ןייק זיא ,טעברַאנעמַאזוצ "רעקילייה ,רעכעלרעדורב; ַאזַא ייב

 -ינ רעדירב יד וצ ןדנָאװעג ךיז טָאה ךריק רעשילױטַאק יד סָאװ ,טשינ

 ןופ רעשרעה םעד ןסולפנייאַאב ןריבורּפ ןלָאז ייז ָאלָאּפ ָאעטַאמ ןוא ָאלָאק

 -ךעלטסירק םעד טימ ךיוא רָאנ ,תורוחס עלעירעטַאמ טימ רָאנ טשינ עניכ

 ױזַא .סוטסירק סוזעי ןופ ערעל ןוא ןּפיצנירּפ יד טימ ,ןביולג ןשילױטַאק

 ,םינינע עזעיגילער ןיא ךַאװש רָאג ןעוועג ןענייז ָאלַאּפ רעדירב יד יוװ
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 זיא רעכלעוו ,ָאקרַאמ ןקשטיגני םעד ךיז טימ ןעמונעגטימ ייז ןבָאה

 טנװַאהַאב ןעוועג ןוא "גנוצ ענעפילשעג; ַא טַאהעג ,טעדליבעג ןעוועג

 ױזַא .עטכישעג ,טסנוק ,עיפָאזָאליפ ןיא ךיוא רָאנ ץרעמָאק ןיא רָאנ טשינ

 "ןַאוַא עסיורגא יד ָאלָאּפ ָאקרַאמ ןקשטיגנוי םעד רַאפ ןביוהעגנָא ךיז טָאה

 ."ערוט

 ,םילשורי ןייק רעטעפ ןוא ןטַאט ןייז טימ ןעמוקעגנָא רע זיא רעירפ

 "רַא ןייק טזָאלעג ךיז ייז ןבָאה רעכַאנ .ייקרעט ןוא עיריס ןייק ,וכע ןיא

 רעד ךרוד ןוא עיזַא-לַארטנעצ ,ןַאטסינַאגפַא (ןַאריא) ,עיסרעּפ ,עינעמ

 טעטש יד ןיא ,עניכ-ןופצ ןייק ןיירַא ייז ןענייז עטסיװ-יבָאג רעסיורג

 טקרעמַאב ףרַאד ייברעד ,(1275 רָאי ןיא) ןיקעּפ רעטעּפש ןוא וט-גנַאשט

 עטנַאּפשעג ,רענעגעוו ןיא טזיירעג ייז ןבָאה השבי רעד ףיוא זַא ,ןרעוו

 ןעלמעק ףיוא טגעװַאב ךיז ייז ןבָאה ןדמַאז עטסיוו יד ןיא ,דרעפ ןיא

 טָאה ,יַאלבוק ןַאכ רעד ,עניכ ןופ רעשרעה רעד זַא ,ךעלדנעטשרַאפ
 יייא עטנַאקַאב עטוג עטלַאא ענייז ןעמונעגפיוא םזַאיזוטנע ןוא דיירפ טימ
 ,דלודעגמוא טימ טרַאװעג ןיוש טָאה רע עכלעוו ףיוא ,"רעיײּפָאר

 ןוא תורוחס עלַא רַאפ דלָאג ןייר ןיא טלָאצַאב שינעגניד ןָא טָאה רע

 ןופ ךיוא יו ,רעקרעוװנַאה טסנוק רענַאיצענעװו יד ןופ ןעגנוטעברַאסיוא

 יד ןבעגעג ןוא טקנַאדַאב ךָאנ קיצרַאה ,רעדנעל עשיאעּפָאריײא ערעדנַא

 ןרעביא ןרָאפמורַא ןענָאק ןלָאז ייז רעטײלגַאב עטנפָאװַאב עלעיצעּפס ,ָאלָאּפ

 ,ןליוו ייז לפיוו רַאפ ןפיוקרַאפ ןוא ןליוו ייז סָאװ ,ןפיוק ,דנַאל ןסיורג ןצנַאג

 -עּפמעט ,ןקשטיגנוי ןופ טרעטסײגַאב ןעוועג זיא יַאלבוק ןַאכ רעד

 ,ץַאלַאּפ ןלופטכַארּפ ןייז ןיא טנדרָאעגנייא םיא ,ָאלָאּפ ָאקרַאמ ןלופטנעמַאר

 -לוק ןוא טיגהנמ ,טייל-ףיוה ,החּפשמ ןייז טימ ןענעקַאב ךיז לָאז רע ידכ

 רעד רַאפ ןַאכ םעד ןעניוועג וצ ןבעגעגנייא טשינ ךיז טָאה ָאקרַאמ .רוט

 טשרעהַאב לענש רָאג טָאה רע .טסבלעז ךיז רַאפ רָאנ עיגילער רעכעלטסירק

 ליפ ןעמונעגרעביא ןטייקירעװש ערעסערג ןָא ןוא ךַארּפש עשיזעניכ יד

 טשינ טנָאקַאב ךיז ףיט ןוא לענש טָאה רע .ןטיז ןוא םיגהנמ עשילָאגנָאמ

 "רעה ןשיזעניכ ןופ רעריפ-רעטילימ ןוא רעבעגטַאר עטנעָאנ יד טימ רָאנ

 ןוא גנעל רעד ןיא דנַאל עקיזיר סָאד ןטסָאמעגסיױא ךיוא טָאה רָאנ ,רעש

 -רעמָאק ,עלערוטלוק ,עשהכולמ -- סעיסימ ענעדישרַאפ קידנריפסיוא ,טיירב

 ,טנַאה עטכער ןייז שיטקַאפ ןעוועג זיא רע ,יַאלבוק ןַאכ םעד רַאפ -- עלעיצ

 -ַארַאב טריפעגכרודַא ָאלַאּפ ָאקרַאמ טָאה יַאלבוק ןַאכ ןופ ןעמָאנ ןיא
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 רעכַאנ ןבָאה ייז .ןאנוי טָאטש רעד ןופ רעטלַאװרַאפ יד טימ ןעגנוט

 ןוא רעטנעגילעטניא ,רעגנוי רעד זַא ,ןביולג טלָאװעג טשינ ןפוא םושב

 ןעוועג זיא ,שיזעניכ ןלופטכַארּפ ַא טצונַאב טָאה סָאװ ,?לָאגנָאמ, רעגולק

 ,רעײּפָאריײא ןַא רָאג זיא ,רעזעניכ רעשיּפיט ַא יו ןעזעגסיוא ןוא טעדיילקעג

 טעביט ןטסָאמעגכרוד ָאלָאּפ ָאקרַאמ טָאה ,יַאלבוק ןַאכ ןופ ןעמָאנ ןיא

 רָאי יירד ,עמריב ןוא עניכָאדניא ןיא ןעוועג ,ןטייקכיוה עקיזיר ענייז ןוא

 -קנַאי טָאטש רעשיזעניכ רעסיורג רעד ןיא רעשרעה-טּפיוה ןעוועג רע זיא

 -סינימ ןוא רעבעגטַאר רעטנעָאנ סלַא טכַארברַאפ רע טָאה רָאי 17 .וָאשט

 ןוא גנעל רעד ןיא טנַאּפשעגכרוד ,רעשרעה-טּפיוה ןשיזעניכ ןופ רעט

 "לטימ ןוא -ןופצ ןופ רעדנעל עקימורַא עלַא רָאנ עניכ רָאנ טשינ טיירב

 ,"יַאלבוק ןַאכ ןופ םכח רעסיורג רעד; סלַא טמירַאב ןרָאװעג זיא ןוא עיזַא

 רעשילָאגנָאמ רעקשטיטלַא-ןיוש רעד טָאה השקב רעקיצרַאה ןייז ףיוא

 ךיז רעטעפ ןוא רעטָאפ ןייז ,ָאלָאּפ ָאקרַאמ טביולרעד רעשרעה-טסבלעז

 .עיצענעוו -- דנַאלרעטָאפ רעייז ןיא ןרעקמוא

 "רעסיוא טימ ןדָאלַאב ,1295 רָאי ןיא ןעמוקעגנָא טרָאד ןענייז ייז

 עטסערג יד ןיא טלדנַאװרַאפ ייז ןבָאה עכלעוו ,רעמיטכייר עכעלנייוועג

 ָאקרַאמ רעבָא ןטַאטנעטַאּפ עלעיצרעמָאק ןוא ןרענָאילימ עשיאעּפָאריײא

 -מוא ,עטייוו ןגעוו ןסיוו ןסיורג טימ ןדָאלַאב ןעמוקעג ךיוא זיא ָאלָאּפ

 עּפָארײא ןיא טמעשעג ןבָאה עכלעוו ,ןטנעניטנָאק ןוא רעדנעל עטנַאקַאב
 ,תורצוא ןוא "ןצַאלַאּפ-דלָאג; ערעייז טימ

 -עניכ םענעזעוװעג םעד ,םיא וצ לעיצעּפס ךיז ןבָאה ךיוא רַאפרעד

 ןדנָאװעג ,יַאלבוק ןַאכ ןופ טנַאה עטכער ןוא רעטסינימ ,רָאטַאנרעבוג ןשיז

 ,רעמיטנגייא-ןפיש ןוא עדנזייר ,ןריקנַאב ,םירחוס ליפ גנוטכַא ןוא דובכ טימ

 ,ןלַאװק ענעדלָאג, עטייו יד ןופ םיטרּפ עטנעָאנ ןסיוורעד ךיז קידנלעוו

 .ןגיוצעג ןוא טקָאלעג ױזַא ןבָאה עכלעוו

 .ערוטנַאװַא עסיורג ןייא ךָאנ טרַאװעג טָאה ָאלָאּפ ָאקרַאמ ףיוא רעבָא

 ריא ןעוו ,קילבוּפער-עיצענעװ רעטבילַאב ןייז ןיא ןעמוקעגקירוצ זיא רע

 -סלדנַאה יד ןשרעהַאב וצ) קילבוּפער רענַאנעג רעד טימ טעטילַאװיר

 ןײלַא סיוא טַאטש ָאלָאּפ ָאקרַאמ .טקנוּפ-ךיוה םוצ ןעגנַאגרעד זיא (קרעמ

 "םי רעד ןיא לײטנָא רע טמענ טנַאדנעמָאק ריא סלַא ןוא ףיש-סגירק ַא

 רענַאונעג 2 ךרוד טגיזַאב טרעוו רע .ַאלָאזרוק טָאטש רעד ןבענ טכַאלש

 -ענעוו ליפ טימ ןעמַאװצ טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןעמונעג ןוא ןפיש-סגירק

 .(1298) ןטָאירטַאּפ רענַאיצ
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 עלַארטנעצ יד טרעװ ןוא הסיפת ןיא רע טגנערברַאפ טייצ רָאי ַא

 רעד ןופ רעקימַאטשּפָא רעד ,ייז ןופ רענייא .ענעגנַאפעג עלַא ןופ רוגיפ

 .טָאג ַא ףיוא יװ ,ָאלָאּפ ָאקרַאמ ףיוא טקוק ,ָאלעישטַאטסור ,ַאזיּפ טָאטש

 רעביא (סעזיר) תועיסנ עטייו יד ןופ סנייז טרָאװ סעדעי טגנילש רע

 טקיביײארַאפ רע ןוא .ןטנעניטנָאק ןוא רעדנעל עטנַאקַאבמוא ליפ ױזַא

 ָאקרַאמ ןופ ךוב סָאד  :ןעמָאנ םעד טמוקַאב סָאװ ,ךוב ַא ןיא סָאד

 ,?ָאלָאּפ

 ןשידרַאקיּפ ןיא ,שיזיוצנַארפ ןיא ןבירשעג רע טָאה קרעװ סָאד

 עשיאעּפָארײא עלַא ףיוא טצעזעגרעביא ןרָאװעג זיא ךוב סָאד .טקעלַאיד

 -ַאש יד וצ טרעהעג ךיוא טָאה'ס .ןכַארּפש ערעדנַא ,ךיוא רעטעּפש ,ןוא

 ,1440 רָאי ןכָאנ טקורדעגּפָא ןרָאװעג עטשרע יד ןענייז עכלעוו ,ןעגנופ

 ןבַאטשכוב-קורד עכעלגעַאב יד ןדנופרעד טָאה גרעבנעטוג ןַאהָאי ןעוו

 עשילױטַאק-לַאדָאעּפ יד ןסירעצ טָאה ,ָאלָאּפ ָאקראמ ןַא ,טגָאז ןעמ

 עטייוו ןגעוו ןעגנובײרשַאב ערַאברעדנוװ ענייז טימ ,טכַאנ עכעלרעטלַאלטימ

 ,רעײּפָארײא יד וצ טרעטנענרעד טָאה רע עכלעוו ,ןשטנעמ ןוא רעדנעל

 ןוא עזייר ,טלעוו ןגעוו ןפירגַאב ןוא ןטנָאזירָאה ערעייז קידנרעטיירבסיוא

 גָאזנָא ןַא ןעװעג זיא סָאד .ערעל ןוא ןסיוו ףיוא טריזַאב ,ןטייקכעלגעמ

 .טפַאשנסיװ ןוא ןשטנעמ ןופ טירשרָאפ ַא ןופ --- ןטייצ עיינ ןופ

 ןייק ןעמוקעגקירוצ ,טפַאשנעגנַאפעג רָאי ַא ךָאנ זיא ,ָאלָאּפ ָאקרַאמ

 רעד ןיא ךיז טניפעג רבק ןייז .1224 ןיא טרָאד ןברָאטשעג ןוא עיצענעוו

 ןופ ןשטנעמ רעטנזיוט רעהפיוא ןָא םיא ןכוזַאב סע .ָאזנעָאל ןַאס ךריק

 רעד טָאה סָאװ ,םעד דובכ קידנבעגּפָא ,ןרילָאק ןוא רעדנעל ענעדישרַאפ

 .ךיז ןשיוצ ןשטנעמ יד טרעטנענרעד ,טלעװ יד טזײרעגמורַא רעטשרע

 .*ָאלַאּפ ָאקרַאמ ןופ ךוב סָאד, זיא ןעמָאנ רעױנעג רעד (}
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 ךעלאנאיצאנ - סוח ןאי

 רעריטראמ ןוא דעצמעק-טטייהיירפ

 ךיז סוה ןַאי טָאה קלָאפ שיכעשט ,ןגייא ןייז ןופ עטכישעג רעד ןיא

 "מוא סלַא ךיוא ןוא דלעה רעלַאנָאיצַאנ רעטסערג רעד סלַא ןבירשעגנייא

 רעשיאעּפָארײא רעד ןיא .סערגָארּפ ןלַאיצָאס רַאפ רעפמעק רעמַאזגיױב

 "רָאפער רעד ןופ רעייגרָאפ ןוא גָאלָאעדיא סלַא ןײרַא רע זיא עטכישעג

 ריא ןופ הפוקת רעד ןיא ךריק רעשילױטַאק רעד ןגעק טעדנעוװעג ,עיצַאמ

 ,(טרעדנוהרָאי ןט-15 בױהנָא ,ןט-14 ףוס) טכַאמ רעטולָאסבַא

 םעד ,רעירפ רָאי טרעדנוה טימ ,טנכייצעגנָא רע טָאה ןיז םעד ןיא

 רעכעלטסּפױּפיטנַא רענײמעגלַא ,רעשימרוטש רעד רַאפ םַארגָארּפ-ספמַאק

 ןיטרַאמ ןופ טירטסױרַא םעד ןיא ביױהנָא ריא טמענ עכלעוו ,עיצַאמרָאפער

 רַאפ געוו םעד טרעטסַאלפעג רע טָאה קיטייצכיילג רעבָא .1517 ןיא רעטול

 ןיא ,דנַאלשטייד ןיא דנַאטשפיוא-:םירעױּפ ןלַאדָאעפיטנַא .ןטסערג םעד

 .(1525) רעצנימ סַאמָאט רענָאיצולָאװער-טסינומָאק ןשיּפָאטוא ןטימ ץיּפש

 רעדא זיא רע זַא ,ןכָארטשעגרעטנוא ץלָאטש טימ ךיוא טָאה רעטצעל רעד

 ."סוה ןַאי ןופ ףמַאק ןופ רָאטַאוניטנָאק

 ןשיכעשט ןיא 1271 רָאי ןיא טלעו רעד ףיוא ןעמוקעג זיא סוה ןַאי

 טָאה םורַא ױזַא .םירעױוּפ ,ןרעטלע עמערָא ןופ ןוז סלָא ץעיניסוה לטעטש

 "ירדרעטנוא עלַאדָאעפ עמַאזיורג יד טנעָאנ רעד ןופ ןעזרעד ירפ רָאג רע

 "פיוא רע טָאה ,טכערמוא רעלַאיצָאס רעד רעסיוא רעבָא .קלָאפ ןופ גנוק

 ,גנוקירעדינרעד עלַאנָאיצַאנ יד טקעריד טּפַאכעג

 -מיא רעשישטי רעד ןופ טשרעהַאב ןעוועג ןַאד זיא עיכעשט

 "קַאפ ךיז ןבָאה טעטש עטלקיװטנַא שימָאנָאקע קרַאטש ןיוש יד .עירעּפ

 ,עיטַארקָאטסירַא עשישטייד עקידנשרעה יד ןופ טנעה יד ןיא ןענופעג שיט

 .טײל-לדַא עשיכעשט ,עטשטיידרַאפ םָאקלופ ,עכייר יד ךרוד טציטשעג

 רָאנ ,םוטרעױּפ ןופ סַאה רעד רָאנ טשינ טעדנעוװעג ןעוועג זיא ייז ןגעק
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 ,טכער ןוא ןטייקכעלגעמ ענייז ןיא טצענערגַאב ,םוטרעגריב ןופ ךיוא

 .שיטילָאּפ ןוא לַאנָאיצַאנ ,שימָאנָאקע

 -ָאס ןוא רעלַאנָאיצַאנ רעקידנסקַאװנָא רעד ןופ טפַאשנגײא-טּפיוה יד
 סָאװ ,םעד ןיא טקירדעגסיוא ךיז טָאה עיכעשט ןיא גנוגעווַאב רעלַאיצ
 םעד ,ךריק רעשילױטַאק רעד ןגעק טעדנעוװעג ןעוועג םעלַא רַאפ זיא יז

 "ישטייד רעד ןופ רַאּפשנָא-טּפיוה ןוא ,רעציזַאב-דרע ןלַאדָאעפ ,ןטסערג

 םורַא ױזַא .דנַאל ןיא עיצקַאער רעלַאדָאעפ רעד ןופ ןוא טכַאמ רעש

 -ידנעטשטסבלעז רעלַאנָאיצַאנ רַאפ קלָאפ ןשיכעשט ןופ ףמַאק רעד טָאה

 ַא ןופ רעטקַארַאכ ַא ןעמונעגנָא ןעמרָאפער עלַאדָאעּפיטנַא רַאפ ןוא טייק

 -ַאק רעד ןופ טכַאמ רעשירָאטַאטקיד רעד ןגעק .,עיצַאמרָאפער רעטיירב

 .ךריק רעשיליוט

 ןקידנענערב טימ טרעהעגוצ ךיז טָאה סוה ןַאי רעקישטגנוי רעד

 ןגעו ,םירעױּפ יד ןופ ןוא ןטַאט ןייז ןופ ןעגנולייצרעד יד וצ רעגיינ

 עטשרע יד ,וװנַאי ןופ ,ײװטַאמ ןוא שטילימ ןַאי ןופ סעדער עקימַאלּפ יד

 ןיא ךָאנ ןבָאה עכלעו ,ןרענָאיצולָאװער עכעלרעכריק-יטנַא עשיכעשט

 ,טסּפױּפ רעד זַא ,טקידערּפעג טרעדנוהרָאי ןט-14 ןופ ןרָאי רע"60 יד

 יז ןופ םיגהנמ יד וצ ןרעקמוא ךיז ןפרַאד ןפָאשיב ןוא ןלַאנידרַאק יד

 "סטייהכיילג עויטקעלַאק ןיא טבעלעג ןבָאה עכלעװ ,ןטסירק עטשרע

 יד ןופ ןסָאנעג ךיילג ןבָאה עלַא ןוא טעברַאעג ןיילַא ןבָאה ,סעדניימעג

 ,טעברַא רעייז ןופ ןטכורפ

 סנדָאב"דרע עקיזיר יד זַא ,טרעדָאפעג ןבָאה ײװטַאמ ןוא שטילימ

 ןעמערָא םעד ןבעגעגקירוצ ןרעוו ןלָאז ןריטסַאנָאמ יד ןוא ךריק רעד ןופ

 טפַאשלעזעג רעד ןופ גנולײטנייַא יד זַא ,ןזיוועג ךיוא ןבָאה ייז .םוטרעיופ

 טול לייו ,"לווייט ןופ שינעטכַארטסוא ןַא; זיא ןדנַאטש עלַאדָאעפ ןיא

 "כיילג עטולָאסבַא ןשרעה ףרַאד סוטסירק סוזעי ןוא טָאג ןופ ןצעזעג יד

 ,ןשטנעמ עלַא ןשיווצ טייה

 -ערָא יד ןופ ןטסיופ עטלייבעג יד ןעזעג טָאה סוה ןַאי רעגנוי רעד

 ןפיוא ןבָאה עכלעוו ,םיחלג עכעלטסּפוּפ יד ןגעק טעדנעוװעג ,םירעיוּפ עמ

 -פיוא ןוא (1 סעיצנעגלודניא טימ קעז ערעייז טגיילעגסיוא ,קרַאמ-טָאטש

 ייס ,ענעגנַאגַאב ןיוש יד רַאפ ייס ןפיוק וצ ייז עקיביולג יד ןעגנוווצעג

 "נזיורב םעד ףיוא טּפַאכ המשנ עכעלדניפמע ןייז .דניז עקידנעמוק יד רַאפ

 רעשיטילָאּפ ןוא רעלַאנָאיצַאנ ,רעלַאיצָאס רעד ןגעק קלָאפ ןופ סָאה ןקיד

 | | .טכערמוא
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 טקידנערַאפ ,החּפשמ רעצנַאג רעד ןופ גנוציטשרעטנוא רעד טימ

 "ינוא רעגַארּפ םעד רעטעּפש ןוא לושילטימ ַא סוה ןַאי רעקיאעפ רעד

 יד קיטייצכיילג ןוא םָאלּפיד:רעטסיגַאמ םעד טמוקַאב רע .טעטיזרעוו

 ןיא עכריק-"םעכעלטעב; רעד ןיא רעקידיירפ"חלג ַא ףיוא עיצַאנימָאנ

 ,רָאטקער רעטעּפש רָאי עכעלטע ןוא רָאסעּפָארּפ רע טרעוו ןצרוק ןיא .גַארּפ

 -ַארּפ ןופ טפַאשרעריפנָא יד זַא ,ףמַאק םענעסָאלשטנַא ןַא טריפ סוה

 לָאז (עּפָארײא ןיא ןַאד לוש-ךיוה עטסטמירַאב יד) טעטיזרעווינוא רעג

 ןקָארשרעד .טנעה עשישטייד ןיא טשינ ןוא עשיכעשט ןיא ןעניפעג ךיז

 גינעק רעשיכעשט רעד זומ ,זיורבפיוא ןלַאנָאיצַאנ ןזעידנַארג םענופ

 -סױרַא ,רעט-4 רעד ווַאלצַאװ ,(רָאטַארעּפמיא רעשישטייד קיטייצכיילג ןוא)

 ןופ טפַאשרעריפנָא יד רעביא טיג רעכלעוו ,טערקעד ןלעיצעּפס ַא ןבעג

 רעד ןעוועג זיא סָאד .ןרָאסעּפָארּפ עשיכעשט יד טעטיזרעווינוא רעגַארּפ

 -םירעױּפ םעד טלעטשעגקעװַא טָאה רעכלעוו ,ןוחצנ רעסיורג רעטשרע

 ןקידנפמעק ןופ ץיּפש ןיא ,סוה ןַאי ,חלג ןוא ןטנרעלעג ןגנוי ןוא ןוז

 ,קלָאפ ןשיכעשט

 רע ןעוו ,ןבעל ןייז ןיא דָאירעּפ רעטייוצ רעד ןָא ךיז טביוה ױזַא

 -עיצַאמרָאפער ַא ןיא גַארּפ ןיא רעטסיולק-םעכעלטעב םעד טלדנַאװרַאפ

 "נזיוט .ךריק רעשילױטַאק רעקידנשרעה רעד ןגעק טעדנעוװעג ,רעטנעצ

 יד וצ עטפַאגרַאפ וצ ךיז ןרעה טָאטש-טּפיוה רעד ןופ רעניווונייא רעט

 ערעל ענעטָאברַאפ יד טקידערּפ רעכלעוו ,סוה ןַאי ןופ תושרד עקימַאלפ

 ןטסּפוּפ יד ןגעק ףילקיוו ןָאשזד גָאלָאעט-רָאטַאמרָאפער ןשילגנע ןופ

 עקילייה; ןוא םוטכייר ,טײקנסַאלעגסיוא רעד ןגעק ,סעיצנעגלודניא יד ןגעק

 ?סרעטָאפ עקילייה יד ןופ סנגיל

 -נוה .תמא ןייז ןופ םַאלפ ןטימ ןסירעגטימ טרעוו קלָאפ סָאד ןוא

 ןסַאג יד ףיוא טציא ןריטסעפינַאמ ןכעשט עקיבױלג רעטנזיוט רעטרעד

 -לודניא טימ קעז עצנַאג ךעלטנפע ןענערב ייז .ךעלטעטש ןוא טעטש ןופ

 ,(ןעגנונעדרָארַאפ} סעללוב עכעלטסּפױוּפ יד רעייפ ןיא ןפרַאװ ייז ,סעיצנעג

 םעד ,"ןײלַא טָאג ןופ רעטערטרַאפפ םעד טלעש ןעמ ןוא טָאּפש ןעמ

 .(2 ןט-23 םעד ןַאהַאי טסּפױּפ

 -יביצרַא רעד .ףירגנָאךגעק ַא רעטנוא טמענ ךריק עשילױטַאק יד

 ןקידהּפצוח; ןגעק טקַאיסגנוקידלושַאב ַא ףיונוצ טלעטש גַארּפ ןופ הָאש

 ןופ, עינַאּפמַאק ַא ןפרָאװעגרָאפ םיא טרעװ סע .סוה ןַאי "רעקיטערעה

 יּפא ןַא ןטײרּפשרַאפ ןופ ,ןטעטירָאטױא עכעלעכריק יד ןריטידערקסיד
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 ןופ ,(סוטסירק סוזעי) ןוז ןייז ןוא טָאג ןגעק טעדנעװעג ערעל עשיסרוק

 עלֲא יד רַאפ; .רעזייו גע ןוא רערעל ענייז ןגעק קלָאפ סָאד ןצעה

 רעד ןופ ןסָאלשעגסיױא רעגנעהנָא ענייז ןוא סוה טרעוװ "?דניז עמַאזיורג

 .םרח ַא ןפרָאװעג טרעװ םיא ףיוא ןוא ךריק רעשילױטַאק

 םוצ טקעריד ךיז טעדנעװ רע .טשינ ךיז טקערשרעד סוה רעבָא

 םעד ייב ךיז ןעלמַאז גַארּפ ןופ רעניווונייא רעטנזיוט רעטרעדנוה .קלָאפ

 ןעמוק ךעלטעטש ןוא רעפרעד עקימורַא יד ןופ .רעטסיולק-םעכעלטעב

 -ַארּפ ,רעטסיימ-ךעצ ,רעקרעװטנַאה ,םירחוס ,ןטנעדוטס .םירעיוּפ תונחמ

 -ַאב ,דנַאטש-לדַא ןלעטימ ןופ רעייטשרָאפ ליפ ,םיריוטקָאד ,ןרָאסעפ

 ןסיורג ןטימ טעטירַאדילָאס עלופ יד ןקירדסיוא ידכ ,םורַא ןסַאג יד ןרעגַאל

 -רַאפ עקיליײה ןופ טסענ; רעד ןגעק ןובירט-ןקימַאלפ ןוא רעריפ-סקלָאפ

 ןיא ךיז טגָארט סוה ןַאי ןופ לוק רעד ןוא ."רעגיוז-טולב ןוא רעכערב

 ,טייקליטש רעכעלרעייפ רעקימורַא רעד

 רע .,טייהניימעג ןוא טַארַאפ ןיא ךריק עשילױטַאק יד טקידלושַאב רע

 ןופ ערעל יד ןטַארַאפ טָאה רעטָאפ עקילייה-טשרמולכ ריא; : טרענוד

 -ַאלוװייט ַא רָאנ ,עכעלטסירק ןייק טשינ זיא ךריק רעייא .סוטסירק סוזעי

 וצ ידכ ,טיורב ןוא דרע ןייז ןופ קלָאפ עמערָא סָאד טבױרַאב ריא .עשינ

 ןסערעטניא עלַאנָאיצַאנ יד ןטַארַאפ טָאה ריא .טײקנסַאלעגסױא ןיא ןבעל

 ןופ ןעמָאנ ןיא .רוטלוק ןוא ךַארּפש ןייז ןופ ,דנַאלרעטָאפ רעזדנוא ןופ

 רָאנ טשינ קלָאפ סָאד טָאה ,טקידלַאװגרַאפ טָאה ריא ןכלעוו ,ץעזעג סטָאג

 רעייא ןוא ךייא ןגעק ןטערטוצסױרַא טכילפ יד ךיוא רָאנ ,טכער סָאד

 ",טכַאמ

 ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סוה ןַאי .ךעלרעפעג ןרָאװעג זיא עגַאל יד

 עד, קרעװ ןייז ןיא .רַאטנוב סלַא ךיוא רָאנ ,סרוקיּפא סלַא רָאנ טשינ

 יד רָאנ טשינ קידנרעטעמשעצ ןָא רע טפיירג (ךריק רעד ןגעוו) ?ַאיזעלקע

 "יױרג יד ךיוא רָאנ ,ךריק רעשילױטַאק רעד ןופ גנונעדרָא יד ןוא םיגהנמ

 "גיל יד ּפָא טפרַאװ רע .טפַאשלעזעג רעלַאדָאעּפ רעד ןופ ןטכערמוא עמַאז

 "לעוו ,ןלַאנידרַאק ןוא ןטסּפױּפ ןופ לביב רעד וצ ןרַאטנעמָאק עשירענ

 ןוא "טפירש רעקיליײה, רעד ןיא גנוקיטעטשַאב ןייק טשינ ןעניפעג עכ

 קידנעטשטסבלעז טסירק ןקיבױלג ןדעי ןופ טכער עלופ סָאד טנעקרענַא

 ,טייטשרַאפ ןײלַא רע יו ןשטייטוצסיוא ריא

 ףיוא רעביא יז רע טצעז ,קלָאפ םוצ ןרעטנענרעד לביב יד ידכ ןוא

 ךַארּפש רעלַאנַאיצַאנ רעד ןופ רענָאיּפ רעד רע טרעװ םורַא ױזַא .שיכעשט

117 



 רעשישטייד ןוא רעשינײטַאל טשינ ןוא ,רעשיכעשט רעד ןיא ,רוטלוק ןוא

 רע טדער ךַארּפש רעד ןיא .תושרד עקימַאלפ ענייז רע טלַאה ,ךַארּפש

 ןוא .ןרָאסעּפָארּפ ןוא ןטנעדוטס וצ ךיוא רָאנ ,קלָאפ ןטושּפ םוצ רָאנ טשינ

 טעברַא ,טפַאשלעזעג רעד ןופ ןטכיש עלַא ןעמענמורַא לָאז ךַארּפש יד ידכ

 יד ןכירטש-טּפױה עריא ןיא זיא עכלעוו ,עיפַארגָאטרָא ריא סיוא רע

 ,טנייה ךָאנ עבלעז

 ךיז רע טגָארט ,גַארּפ ןזָאלרַאפ וצ טכַאמ רעד ךרוד ןעגנוווצעג

 ןסַאמ ןופ ןעמונעגפיוא שיטסַאיוטנע טרעװ רע וו ,םורד ןייק רעביא

 ַא ךיז טסיגעצ דנַאל ןצנַאג ןרעביא .רעגריב עשיטָאטש ןוא םירעיוּפ

 גָאלָאעדיא-טּפױה ריא ןופ ןעמָאנ םעד טגָארט עכלעוו ,גנוגעוװַאב עקיזיר

 יד רָאנ טשינ סיוא טקירד םַארגָארּפ ריא ."גנוגעווַאב עשיטיסוה יד; --

 עשיטָאטש ןוא םירעױּפ יד ןופ ךיוא רָאנ ,םוטרעגריב ןופ ןעגנובערטש

 ןריזירַאלוקעס ןיא טריסערעטניארַאפ ןעוועג ייז ןענייז עלַא .רעיעבעלּפ

 יז ןבעגרעביא טסייה סָאד) ךריק רעשילױטַאק רעד ןופ רעמיטכייר יד

 "דרע עקיזיר יד ןריקסיפנָאק טײדַאב טָאה סָאד .(טנעה עכעלטלעוו ןיא

 יד רַאפ ןלייטעצ ייז ןוא ןריטסַאנָאמ ןוא רעטסילק יד ןופ סנדָאב

 ,םירעיוּפ

 -רָאפער וצ טבערטשעג ןבָאה ןסַאמ-סקלָאפ יד ןוא םוטרעגריב סָאד

 שיכעשט ןייז לָאז יז ,לַאנָאיצַאנ יז ןכַאמ ,יז ןקיליברַאפ ,ךריק יד ןרימ

 -מערפ טשינ ןוא קלָאפ םענעגייא םעד ןעניד לָאז יז ,שישטייד טשינ ןוא

 .רעקירדרעטנוא עד

 יד רָאנ טשינ ןקָארשרעד טױט םוצ טָאה גנוגעווַאב עשיטיסוה יד

 עלַא ןיא סָאד ןוא ןלַאדָאעפ עכעלטלעוו יד ךיוא רָאנ "רעטָאפ עקילייה,

 -ערעה ענעטלָאשרַאפ , סָאד זַא טרעטיצעג ןבָאה ייז ,עּפָארײא ןופ רעדנעל

 יֵנָא ןוא ייז וצ ןגָארטרעביא טשינ ךיז לָאז "סוה ןַאי ןופ רעייפ עשיט

 .טכַאמ עלַאדָאעפ עכעלטלעוו יד ךיוא רָאנ ,ךריק יד רָאנ טשינ ןפיירג

 "עּפָאריײא ןַא ןרָאװעג ?םעלבָארּפ רעשיכעשט; רעד זיא םורַא ױזַא

 ןכעלרעפעגפ ןגעק תוחוכ ערעטצניפ עלַא טקיניײארַאפ טָאה ןוא רעשיא

 ,"רַאטנוב

 "נָא ןעמענ סע ןכלעוו ןיא ,ןַאלּפ ןטכַארטעגוצ שינָאלוװײט ַא טיול

 טרעװ ,ןילַא רָאטַארעּפמיא רעשישטייד רעד ייס ,טסּפױּפ רעד ייס לייט

 ןופ ליסנָאק ןסיורג ןפיוא ןעמוק וצ ןדַאלעגנייא "קיצרַאהטיײרב, סוה

 רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא רעכלעו ,עכעלטסייג עשילױטַאק עלַא
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 טגייל ןעמ .1414 רָאי ןיא ץנַאטסנָאק טָאטש רעלַאירעּפמיא רעשישטייד
 ןוא רסיק םעד רַאפ ךעלטנפע לָאז רע ,גנודַאלנייא רעד ןיא ,רָאפ םיא
 םָארגָארּפ ןייז ןלעטשרָאפ ,ליסנָאק ןפיוא עקידנזעװנָא עלַא ןוא טסּפױּפ
 עמָאקלופ וצ םיא טגָאז ןעמ .ךריק עשילױטַאק יד ןרימרָאפער ןגעוו
 ןבירשעגרעטנוא "ווירב רענרעזייאא ןַא .קנַאדעג ןוא טרָאװ ןופ טייהיירפ
 עכעלנעזרעּפ עלופ יד םיא טריטנַארַאג ,ןײלַא דנומזיגיס רָאטַארעּפמיא ןופ
 ,טייקרעכיז

 ןיא ןעלפייווצ ,סוה ןַאי יװ "סרוקיּפא, ַאזַא וליפא טנעקעג טָאה יצ
 ?ןײלַא רסיק ןקיטכעמ ןוא "רעטערטרַאפ-סטָאג, ןופ "טרָאװ ןקיליײה;
 םיא ןבָאה געוו ןפיוא .ץנַאטסנָאק ןיא ליסנָאק ןפיוא ןרָאפעג זיא סוה ןַאי
 רָאנ טשינ רעניוװניא רעטנזױט רעטרעדנוה טסירגַאב שיטסַאיזוטנע
 ךָאד טָאה רע .רעפרעד ןוא טעטש עשישטייד ךיוא רָאנ ,עיכעשט ןופ
 ,םוטעמוא קלָאפ ןופ ןרעגַאב ןוא ןעמיורט יד טקירדעגסיוא

 ןעמוקעג זיא רע רָאנ יװ ,ןרָאװעג טריטסערַא ךיילג רעבָא זיא רע
 ןפורּפָא ךעלטנפע לָאז רע טרעדָאפעגפיוא םיא טָאה ןעמ ,ליסנָאק ןפיוא
 טָאטשנָא ."ערעל עשיטערעה ,עכעלרעפעג; ןייז ןלייטרוארַאפ טסבלעז ןוא
 -ַאב עקימַאלּפ ַא טרעהרעד "סרעטָאּפ עקילייה, יד רעבָא ןבָאה הטרח
 םיטש יד .ןײלַא ךיז ןגעק ןוא ךריק רעשילױטַאק רעד ןגעק גנוקידלוש
 -טעב םעד ןיא יו ,טפַארק רעבלעז רעד טימ טרענודעג טָאה סוה ןַאי ןופ
 ,גַארּפ ןיא רעטסיולק םעכעל

 ןעמַאלפ יד ןבָאה ,ליסנָאק ןופ לייטרוא ןטיול ,5 ילוי ןט6 םעד
 קיאור טָאה רע .סוח ןַאי ןופ רעּפרעק םעד ןעמונעגמורַא עפ ַאד ָאטיוא ןופ
 :ןפורעגסיוא רע טָאה רעקנעה יד וצ .טױט םעד טנגעגַאב קידריװ ןוא
 ,"םזיטיסוה ןגעק קיטכעמנָא טנעז ריא רעבָא ,ןטוה ןטיוט טנעק ריא;

 .טקיטעטשַאב םָאקלופ עטכישעג יד טָאה יירשעגסיוא רעד טָא
 ךיז טָאה סע .קלָאפ עשיכעשט עצנַאג סָאד טזיורבעגפיוא טָאה טוט ןייז
 -ישטייד רעד ןוא ךריק רעד ןגעק המחלמ-סקלָאפ עשיאָארעה ַא ןבױהעגנָא
 ןטירָאבַאט ענעפורעג ױזַא יד ,ײמרַא ערענָאיצולָאװער יד .טכַאמ דעש
 .רָאטַארעּפמיא ןשישטייד ןופ ןטייהניא עקיטכעמ יד טּפַאלקעצ ןבָאה
 ןסירעגנײרַא ךיז םערוטש ַא יו ןוא רעפרעד ןוא טעטש ןעמונעגנייא ןבָאה ייז
 ,עינָאקנַארפ ,ךיירטסע ,עירַאװַאב ,עיזעלש ןייק

 עשיאעּפָאריײא יד ןעמונעגרעטנוא טָאה ןצנעוורעטניא עקיטכעמ ףניפ
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 ךָאנ טשרע .ןרָאװעג טּפַאלקעצ ןענייז עלַא ןוא ןטיסוה יד ןגעק עיצקַאער

 .סימָארּפמָאק ַא ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא ןפמַאק ערעווש רָאי 2

 ןטשרע ןופ רעגערטדזןענָאפ רעד ןרָאװעג סוה ןַאי זיא םורַא יױזַא

 םעד טיירגעגוצ טָאה רע .םזילַאדָאעפ ןגעק םוטרעגריב ןופ ףמַאק ןכיירגיז

 ןפמַאק-סטייהיירפ עלַאנָאיצַאנ ןוא עלַאיצָאס עקידנעמוק עלַא רַאפ ןדָאב

 .עּפָאריײא ןופ רעדנעל עלַא ןיא

 טָאװ ,םעד דניז יד ןביגרַאפ ןבָאה עכלעוו ןעלטעצ *עקילײה (1

 ,טפיוקעג ייז טָאה

 טסינַאמוה טסּפיױפ ןסירג םעד טימ ןָאט וצ טשינרָאג טָאה רע (2

 .1962 ןיא ןברָאטשעג ןיא סָאװ ,ןטס:25 םעד ןַאהָאי
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 !הפולת-שנאשענער

 ןבױלג טשינ םענייק ןעמ רָאט ,ןביולג ןופ ןגַאופ ןיא;

 ! ןזיואכ ןרעוו זומ ץלַא
 (םייבמר)

 יז טײקוװיאנ טעקילייה ַאז

 סָאװ יורפ רעקשטיטלַא רעד וצ םוה ןַאי ןופ יירשעגסיוא)

 יד ןכלעוו ףיוא ןפיוח"רעטייש םוצ ץלָאה טניילעגוצ טָאה

 (טנערבראפ םיא טָאה עיציזיווקניא עקילייה
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 רעסיורג רעד - ידעגילא עטנאד
 רענאיצ-טנאסענער ןוא טעאב

 טקנוּפ ,ךעלברעטשמוא טכַאמעג םיא טָאה ?עידעמָאק עכעלטעג, ןייז
 רעצנַאג סעטנַאד ןיא .ןעטעג "טסוַאפק ןוא ןסעטנַאװרעס ?טָאכיק ןָאד, יו
 -ָאּפ ןוא עלַאיצָאס עטסקיטכיוװ יד ןופ גנולגיּפשּפָא ןַא רימ ןבָאה גנופַאש
 -ערטש עקיבייא יד ןופ קיטייצכיילג ןוא טייצ ןייז ןופ ןעמעלבָארּפ עשיטיל
 ,קילג ןוא עדריוו ,טייחיירפ וצ -- שטנעמ ןופ ןעגנוב

 ןיא 1265 רָאי ןיא טלעוו רעד ףיוא ןעמוקעג זיא ירעגילַא עטנַאד
 ןַאד זיא סָאװ ,(ץנערָאלּפ) עצנעריפ טָאטש רעשינעילַאטיא רענייש רעד
 ןופ העּפשה רעשיטילָאּפ רעד רעטנוא הנידמ עקידנעטשטסבלעז ַא ןעוועג

 ןבָאה ,ןײלַא עטנַאד רעטעּפש ןוא ,ןרעטלע-לדַא ענייז .ןטסּפױּפ עשימיור יד

 ענעפורעג ױזַא יד ,ײטרַאּפ רעכעלטסּפױּפ רעקרַאטש רעד וצ טרעהעג ךיוא
 ,ןעגנוטכיר ייווצ טפמעקַאב קיטייזנגעק ךיז ןבָאה סע רעכלעוו ןיא ,"ןפלעג;

 -שירָאטַאטקיד יד ןצענערגַאב טלָאװעג ןבָאה ?עסייוו יד; -- ענייא

 ןופ טציטשעג ,"עצרַאװש יד עטייווצ יד .טסּפױּפ ןופ טכַאמ עשיטילָאּפ

 ,ןקיטסעפרַאפ טלָאװעג יז ןבָאה ,עיטַארקָאטסירַא-טָאטש רעד

 יד ןופ טָאה המשנ ענעגנוזעצ סנעמעוװ עטנַאד רעכעלדניפמע רעד
 -עג ןוא עביל ןגעוו ןעמיורט יד רעדיל ןיא טכעלרעהרַאפ ןרָאי עטסגניי

 ןוא רעוט רעקימַאלּפ סלַא טקורעגסױרַא ירפ רָאג ךיז טָאה ,טייקיטכער

 ,"טסייוו יד. ןופ ןובירט

 ןוא ןכעלצעזעגמואק םעד ןָא רע טפיירג זָאלסימָארּפמָאק ןוא ףרַאש

 טערט רע ."םיור ןיא רעטָאפ ןקיליײהפ םעד ןופ טַאטקיד ?ןקידריוומוא

 וזיא עכלעוו עיגילער רעשילױטַאק רעד ןופ רעגנעהנָא רעסייה סלַא סױרַא

 ןוא טגיז לדַא רעניטנערָאלּפ רעד ןעוו ןוא .ןטַארַאפ ןרָאװעג ,םיא טיול

 טּפשמרַאפ עטנַאד טרעוו *עצרַאװש יד; ןופ טכַאמ יד ךיז טקיטסעפַאב'ס

 ,טריקסיפנָאק ןגעמרַאפ ןייז ןוא טיוט םוצ
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 ןוא דנַאלמיײה ןייז ןופ ןצענערג יד רעסיוא ןַאד רע זיא קילג םוצ

 .ןריפסיוא טשינ לייטרוא םעד ןענָאק םיאנוש ענייז

 סָאװ ,ןבעל-רעדנַאװ ןייז ,רָאי 20 ןופ רעטלע ןיא ,ןָא ךיז טבייה ױזַא

 "וצ ךיז ןוא ןעמוקוצקירוצ, םיורט רעסיורג ןייז ,טיוט ןייז זיב ךיז טיצ

 לָאמנייק זיא דנַאלרעטָאפ ןטבילעג-סייה ןייז ןופ "דרע רעד וצ ןעילוט

 רעד ךָאנ טפַאשקנעב עלופקיטייוו יד טָא .ןרָאװעג טכעלקריוורַאפ טשינ

 ,רעקיטייזליפ ,רעכייר ןייז ןופ דיל ןדעי ןיא רימ ןליפ ?םייה רענעגייא,

 ,גנופַאש רעשירַארעטיל

 "ַאװָאונ ַאטיװ, ןייז זיא טמירַאב ירפ םיא טכַאמ סָאװ ,קרעוו סָאד

 ,רעכעלטנגוי טימ טלגילפַאב ,עזָארּפ ןיא רעדיל עשיריל טימ ךוב ַא --

 ,םעד ץָארט .ירַאניטרָאּפ עשטירטַאעב רענייש רעד וצ עביל רעקימַאלּפ

 יז טבעל ,רָאי 18 ןופ רעטלע ןיא טברַאטש יורפ עטמיורטעגסיוא יד סָאװ

 ךיוא רָאנ ,?ַאװָאונ ַאטיװ, ןיא זיולב טשינ .טעָאּפ ןופ ץרַאה םעניא קיביײא

 -עמָאק עכעלטעג יד} "ַאידעמָאק ַאניוויד ַאל; רעטמירַאב-טלעוו רעד ןיא

 ,טייקכעלרעטיר ןוא טכַארּפ ,טייקנייש ריא רע טגניזַאב ,(עיד

 טפַארק ַאזַא טימ טכַארבעגסױרַא טשינ ךָאנ טָאה עטנַאד רַאפ רענייק
 "ליפעג ןכעלטעג ןסייה, ןופ קיריל יד .עביל ןופ רעייפ םעד טסנוק ןוא

 ןרָאװעג זיא ,"טזיורבעגפיוא ןוא טלּפענרַאפ ,טמערַאװעצ, םיא טָאה סָאװ

 .גָאט ןופ עיצַאסנעס יד

 ,רעשירַארעטיל ,רעיינ ַא ןיא ןעגנוזעגסיוא יז רע טָאה ךָאנ םעד וצ

 רע .קלָאפ ןצנַאג ןרַאפ ךעלדנעטשרַאפ ןוא רָאלק ,ךַארּפש רעשינעילַאטיא

 -ַאנ רעד ןופ רעפעש רעשיטקַאפ ןוא רענָאיּפ רעד ןרָאװעג םורָא ױזַא זיא

 ,קלָאפ ןופ ךַארּפש רעד ףיוא רוטַארעטיל רעלַאנָאיצ

 ןבירשעג רעטכיד ענלצנייא ןבָאה םיא רַאפ ןיוש סָאװ ,םעד ץָארט |

 ,ַאיאטסיּפ ַאד ָאנישט ,יטנַאקלַאװַאק ,ילעציניווג ָאדיװג יוװ שינעילַאטיא ןיא

 עטנַאד .טקעלַאיד ןטמיטשַאב ַא ןיא ןבירשעג ייז ןופ רעדעי רעבָא טָאה

 "נדניבנָא ,ךַארּפש עשיטעילַאטיא עיינ ַא טפַאש סָאװ ,רעטשרע רעד זיא

 ,ןשינַאקסָאט םוצ םעלַא רַאפ ,ןטקעלַאיד עלַא וצ קיד

 ?ָאיװיװנָאק ליא, טַאטקַארט ןשיּפָאזָאליפ ןטקידנערַאפ טשינ ןייז ןיא

 -רוב-ירפ רעד ןופ טסעפינַאמ רעכעלטייד ַא זיא סָאװ ,(טעקנַאב רעד)

 ףיוא טפַאשלעזעג רעד ןופ גנולייטנייא יד ּפָא רע טפרַאװ ,לַארָאמ רעזַאושז

 ןופ טגנַאלעבנָא טשינ זיא שטנעמ ןופ עדריוו יד זַא ,ןָא טזייוו ןוא ןדנַאטש
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 טביירש ,ךיוא רַאפרעד .טרעװו ןכעלנעזרעּפ ןייז ןופ רָאנ ,םַאטשּפָא ןייז

 ןוא (ךַארּפש עשינעילַאטיא יד) "טיורב עװעזַאר ץונַאב ךיא; :טרָאד רע

 רַאפ רָאנ ךעלדנעטשרַאפ זיא סָאװ ,(ןייטַאל) ?טיורב-ןצייווא ןייק טשינ

 ,"לסיוטש ןופ עטשרעביוא יד;

 -ךעלטּפַאשנסיװ עלעיצעּפס ַא רע טקנעש "רעקעמשנייפ/, עלַאדָאעפ יד

 -סקלָאפ רעד ןגעװ) ?ַאיצנעװקַאלע ירַאגלוו עד, טעברַא עשיגָאלָאליפ

 -אטיא יד זַא ,יײז רַאפ טעדנירגַאב רע וװ ,ןײטַאל ןיא ןבירשעג ,(ךַארּפש

 ריא ןזיװעגסױרַא טָאה ,עשיזױצנַארפ-טלַא יד יו טקנוּפ ,ךַארּפש עשינעיל

 קלָאפ ןרַאפ ךַארּפש עשירַארעטיל סלַא ןבעל ףרַאד ןוא טייקיאעפסנבעל

 ַא ףיוא טריפעגכרוד ךעלנעזרעּפ רע טָאה עבַאגפיוא יד .טייהשטנעמ רעד ןוא

 ."עידעמָאק רעכעלטעג; רעד ןיא --- רוועדעש ןקיזיר ןייז ןיא ןפוא ןזעידנַארג

 "פייר ַא טימ סױרַא טרָאד טערט ךַארּפש עשירעטניד ,עשינעילַאטיא יד

 ךַארּפש עשיאעּפָארייא-ברעמ םוש ןייק סָאװ טייקנייש ןוא טייקזיצערּפ ,םוט

 טפַאשנסיװ יד ןוא קלָאפ עשינעילַאטיא סָאד ,טגָאמרַאפ טשינ ןַאד ךָאנ טָאה

 -ַאטיא רעד ןופ רעפעש ןכעלקריו םעד רַאפ ןעטנַאד רעבירעד טלַאה

 .ךַארּפש רעשירָארעטיל רעשינעיל

 דליב קיברַאפלופ ַא רימ ןעמוקַאב יַאניװיד ַאידעמָאק , רעד ןיא

 ,ןעגנוגייצרעביא עשיטילָאּפ ,גנואיושנָא-טלעוו ןייז ןופ --- ןיילַא רבחמ ןופ

 ,המשנ ,ןטלעוו ייווצ ןשיווצ ,רענעסירעצ ןייז ןופ

 -רַאפ רעד ןגעק טסעטָארּפ רעקימָאלּפ רעד םיא ןיא טמָארטש סעו

 טלדנַאוװרַאפ ,שטנעמ םעד טקירעדינרעד סָאװ ,טלעוו רעלַאדָאעפ רענעברָאד

 ןוא "רעכיוורַאמ עקילייה, יד ןופ גייצקרעוו דנילב ,ןקָארשרעד ַא ןיא םיא

 ליפ טימ ךָאנ ןיא ןײלַא עטנַאד רעבָא ,"המכח-לזייא רעקילייה , רעייז

 ןָאק ןוא ןטכַארט ןופ ןפוא ןכעלרעטלַאלטימ םעד טימ ןדנוברַאפ םידעפ

 .ןעיירפַאב טשינ םיא ןופ ךיז

 "וצ םעד ןליפ ןוא ךיוא רימ ןעעז "עידעמָאק רעכעלטעג, רעד ןיא
 רעקידנעייגפיוא רעד ןוא טכַאנ רעלַאדָאעפ רעד ןשיװצ סױטשנעמַאז
 ,סנַאסענער ןופ ןוז

 רעטגייצרעביא רעד סלַא עטנַאד סױרַא טרָאד טערט טייז ןייא ןופ
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 רעד ןופ גָאלָאעדיא-טּפױה ןופ רעגנעהנָא רעסייה טסייה סָאד -- טסימָאט

 טיובעג ךיוא זיא עמעָאּפ יד .ןיװקַא ןופ סַאמָאט -- ךריק רעשילױטַאק

 -יידַאב ריפ טָאה דליב סעדעי ווו ,עיפָאזָאליּפ רעשיטסַאלָאכס ןייז ףיוא

 ךיז טדער סע ןעוו) עשילַארָאמ ,עשירָאגעלַא ,עכעלבעטשכוב ַא -- ןעגנוט

 רענעיק ןגעוו ךיז טדער סע ןעוו) עקידנענערָאװ ןוא (טלעוװו רעד ןגעוו

 ודנוא טריפ רע ןעוו ,רעטלַאלטימ ןיא ךיוא ךָאנ טציז עטנַאד ,("טלעוו

 ,(םונהיג) 'ַאנרעפניאק םעד -- "טלעוו רענעי; ןופ ןלַאטרַאװק יד רעביא

 "ָאזידַארַאּפ ןוא (תומשנ עקידניז יד רַאפ טרָא-סגנוקינייר) "ַאירָאטַאגרוּפ.

 .(ןדע"זג)
 טריפ סָאװ ,רעזייוו-געוו רעד .עיינ סָאד ףיוא טצָארּפש דלַאב רעבָא

 טעָאּפ רעשימױרטלַא רעטסערג רעד זיא ,םונהיג םעד רעביא ןעטנַאד

 םעד ןעזעג טעטיױװיטקַא רעכעלשטנעמ רעד ןיא טָאה רעכלעוו ,ליגריוו

 ןיא "טלעוו ענעיג טשינ ןוא "טלעוו יד; ןעלדנַאװרַאפ וצ גצוו ןקיצנייא

 םיקידצ יד רבחמ רעד טלייט "עידעמָאק רעכעלטעג; רעד ןיא .ןדעדוג ַא

 -רעּפ ענייז טיול רָאנ ,ךריק רעד ןופ סעמגָאד יד טיול טשינ עקידניז ןוא

 רַאפרעד .ןעגנוגייצרעביא עשיטילָאּפ ןוא ןפירגַאב עשילַארָאמ עכעלנעז

 "}קיטכרָאפ-סטָאג, עכעלטע םונהיג ןיא טרעדײלשעגנײרַא ךיוא רע טָאה

 ןופ גנונעקיילרַאפ עטולָאסבַא יד ,ןעטנַאד טיול .,ןענייז עכלעוו ,ןטסּפױפ

 ןטסירק עטשרע יד ןופ ןלַאעדיא עכעלשטנעמ-ףיט יד

 "-שטנעמ ןופ טייהיירפ ןופ גנורעדָאפ יד סױרַא רע טקור ,םורַא ױזַא

 גנובערטש יד ,טימרעד קיטייצכיילג ןוא טרָאװ ןוא ליפעג ,קנַאדעג ןכעל

 טשינ ןפירגעגנָא רעטשרע רעד רע טָאה םעד טימ .קילג ןכעלנעזרעּפ וצ

 -שילױטַאק יד ךיוא רָאנ ,לַארָאמ עשיטעקסַא עכעלרעטלַאלטימ יד רָאנ

 רע טָאה םעד ךרוד .גנונעדרָא עלַאדָאעפ ןוא גנואיושנָא-טלעו עכעלכריק

 ןויסערגָארּפ ,םעיינ ןופ שרַאמ םעד ןעגנוזעגפיוא רעטשרע רעד ךיוא

 .עיזַאושזרוב רעגנוי רעד ןופ חוכ ןכעלטפַאשלעזעג

 "לטימ ןלַאדָאעפ ןופ ףוס רעד; : עטנַאד ןגעוו ןבירשעג טָאה סלעגנע

 הפוקת רעשיטסילַאטיּפַאק רעקיטייצטניה רעד ןופ ביוהנָא ןוא רעטלַא

 רעד זיא סָאד .רוגיפ רעלַאסָאלָאק ַא ךרוד טנכייצעגסיוא ןרָאװעג ןענייז

 -כײלג ןוא רעטלַאלטימ ןופ טעָאּפ רעטצעל רעד ,עטנַאד רענעילַאטיא

 ."טייצ רעיינ רעד ןופ טעָאּפ רעטשרע קיטייצ

 ָאנגעפַאס ָאנילַאטַאנ רעשרָאפ-רוטַארעטיל רעשינעילַאטיא רעד

 -ָאיצַאנ ריא טנעקרענַא עילַאטיא טָאה עטנַאד ןיא, : םיא ןגעוו טביירש

126 



 קילגמוא ןופ ןטייצ ןיא .(דָארג ןטסכעה ןיא) "סנַאלעסקע רַאּפ טעָאּפ ןלַאנ
 םיא ןיא יז טָאה (}"ָאטנעמישזדרָאסירק ןופ הפוקת רעד ןיא רעטעּפש ןוא
 "יו ריא ןופ לָאבמיס םעד ,עיצַאזיליװיצ ריא ןופ רעטָאפ םעד טסירגַאב
 טיײלגַאב ןבָאה קרעװ ענייז ןוא ןָאזרעּפ ןייז ןופ טלוק רעד .עיסימ ןוא גָאט
 ",ןּפַאטע עריא עלַא ןיא עטכישעג רעזדנוא

 א גתאירפַאב רעלַאנָאיצַאנ רַאפ ה"י ןט-19 ןיא גנגעװַאב ((

 .עילַאטיא ןופ גנוקיניירַאפ
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 רעקידיל רעטסערג דעד - אקרארטעב
 הנוקח-טנאסענעד רעד ןו

 ןיק טשינ זיא ַאקרַארטעּפ טימ גנוריסערעטיארַאפ עטיירב יד

 "סַאלפעג ןוא ןפַאשעג ןבָאה טסנוק ןוא טעטילַאודיװידניא ןייז .לַאפוצ

 רענרעדָאמ רעד רַאפ ,םזינַאמוה:סנַאסענער םפעד רַאפ געו םעד טרעט

 ,קנַאדעג ןוא רוטַארעטיל

 ןַאטיט ןופ סולפנייא רעשירעיצרעד רעד? זַא ,ןזיוועגפיוא טָאה עטעג

 טרימרָאפסױא ,טיירגעגוצ טָאה רע זַא ,סיורג ױזַא זיא ַאקרַארטעּפ --

 ,ןטייצ עלַא רַאפ טסייג ןשירַארעטיל םעד ןטכױלַאב ןוא

 גנופַאש ןייז לייוו ,ליּפשיײיב ןוא לעדָאמ רעד רעטייוו זיא ַאקרַארטעּפ

 -- קורד םוש ןייק ןפרַאװרעטנוא טזָאלעג טשינ ךיז ןבָאה קנַאדעג ןוא

 ,קערש רעקילייה ןוא קיטסימ רעד ןופ טשינ ,קיטסַאלָאכס רעד ןופ טשינ

 שימרוטש ןוא שינרעטצניפ עכעלרעטלַאלטימ יד ןסירעצ טָאה דיל ןייז

 ןוא שטנעמ ןיא ןביולג ןופ -- רָאיַאק-גנילירפ ןופ םוקנָא םעד טגָאזעגנָא

 .ןטייקכעלגעמ עטצענערגַאבמוא ענייז

 ,(1 סיטקנַאס עד רעקיטירק-רוטַארעטיל רעשינעילַאטיא רעסיורג רעד

 ַאטסיטרַא ָאטסָאט ויּפ , זיא רע זַא ,ןַאקרַארטעּפ ןפרָאװעגרָאפ טָאה רעכלעוו

 -רעטנוא טזומעג רעבָא טָאה ,(טעָאּפ יו רעלטסניק רעמ) "ַאטעָאּפ עק

 רָאנ ןעניפעג ןעמ ןָאק רוטַארעטיל-טלעװ רעצנַאג רעד ןיא; זַא ,ןכיירטש

 עביל ליפ ױזַא טימ ןעגנילק ןלָאז רעדיל ערעייז סָאװ ,ןטעָאּפ עכעלטע

 ."סַאקרַארטעּפ יװ ,םרָאפ ןיא יינ ןוא לעניגירָא ױזַא ןייז ,שטנעמ םוצ

 עביל יד סיוא רע טגניז ןַארוַאל וצ עביל רעקימַאלּפ רעד ךרוד

 -סיוא ןייז .טפמעק ןוא טדייל סָאװ ,טבערטש ןוא טפַאש סָאװ ,שטנעמ םִוצ

 "עלטעג, סעטנַאד ןיא ,עשטירטַאעב יװ ,טשינ ןיוש זיא יורפ עטמיורטעג
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 "יפ ַא ,עמַאד עכעלרעטיר עטייוו ,ערַאבכיײרגרעדמוא ןַא ,?עידעמָאק עכ

 .שיילפ ןוא טולב ןופ טלַאטשעג עקידעבעל ַא רָאנ ,לָאבמיס רעשיּפָאזָאל

 :יז טגניזַאב ַאקרַארטעּפ יװ ,סָא

 דרע רעד ףיוא טייקנייש עכעלטעג יד טכוז ךעלצונמוא;

 ."קילב ריא ,ןגיוא עריא ןעזעג טשינ טָאה סָאװ ,רעד

 ,ןדנווורַאפ ןוא ןלייה ןעק עביל יו ,טשינ טסייוו רענייק;

 טצפיז יז סיז יו ,טשינ טסייוו'ס רעוו

 "טכַאל ןוא טדער יז סיז יװ ןוא

 ךיל ןיא .קיסַאלק רעשימױר:טלַא רעד וצ ןָא טדניב ַאקרַארטעּפ

 ַא ףױא סױרַא רע טפור (טסייג רעלעדייא רעד) "עליטנעשזד ָאטיריּפס;

 ,ןָאיּפיצס יו ,םיור ןקילָאמַא ןופ ןדלעה עסיורג יד ןפוא ןטפַאהרעטסיימ

 ןָארעציצ יו ,רעקנעד ןוא רעביירש עטמירַאב יד ןוא סוטורב ,סויצירבַאפ

 ענייז סלַא ייז טנכיײיצַאב רע .רעמָאה ןוא ליגריוו ,יצַארָאה ,ַאקענעס

 ."טניירפ עטנעָאנ;

 ןריפ ךיז טזָאל ,"עידעמָאק רעכעלטעג; ןייז ןיא ,עטנַאד רעבָא ביוא

 טריצַאּפש ,"טלעוו רענעי, רעביא ליגריוו טעָאּפ ןשימױר-טלַא ןטסערג ןופ

 ,לָאּפַאענ ןופ ןסַאג יד רעביא ,טלעוו רעד רעביא ןליגריוו טימ ַאקרַארטעּפ

 ,טעטשרָאפ ענייז ןופ רענטרעג ןוא רעדלעפ עלופטכַארּפ יד רעביא

 .רעטלַאלטימ ןופ טעָאּפ ןטצעל םעד ןעטנַאד ןיא סלעגנע טעז רַאפרעד

 "ַאטישטשַאנירא רעד ןופ רענָאיּפ רעסיורג רעד ַאקרַארטעּפ זיא רַאפרעד

 םיא ןביג רעקיַאזָארּפ ןוא ןטעָאּפ עשימור-טלַא יד .(הפוקת-סנַאסענער)

 טָאה סָאװ ,שטנעמ םעיינ ַא יו טלעװ יד ןעמענַאב וצ טייקכעלגעמ יד

 ארומ רעכעלטעג ןופ ןעקנעד ןשיטסַאלָאכס-שיכריק ןופ ןטייק יד ןסירעצ

 -עּפ טכוז ןדלעה עריא ןוא רוטלוק רעשימר-טלַא רעד ןיא .קערש ןוא

 ןוא ךַארּפש רעייז ןופ טייקנייש יד -- ןטרעװ ערעדנַא ךיוא ַאקרַארט

 .םַאלפ ןשיטָאירטַאּפ םעד

 ,רעשיסַאלק רעד ןופ רענעק רעטסעב רעד סלַא טמירַאב טרעוו רע

 טעדנעוװעג ,קלָאפ ןופ םיטש עקידנפָארטש יד יוװ ןוא ךַארּפש רעשינײטַאל

 ןיא .דנַאלרעטָאפ ןופ רעטערַאפ ,(ןרַאה) "ןרָאיניס; עקיטכעמ יד ןגעק

 םעד רע טעז ,סעיצידַארט-דנַאלרעטָאפ עכעלמיטרעטלַא יד ןופ סנַאסענער
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 ןעלפייווצ ןעק רעווא : טביירש רע .עילַאטיא ןופ טרובעגרעדיוו םעד וצ געוו

 קירוצ טעװ ,ןענעקרעד ךיז ןילַא ןעמענ טעװ םיור ביוא זַא ,םעד ןיא

 "םוטרעטלַא ןופ םוטנדלעה רעד ןבעלפיוא

 רעביירש ןוא רעקנעד עכעלטסירק יד וצ ןָא ךיוא טדניב ַאקרַארטעּפ
 רעייאק : ןפָא ייז טגָאז רעבָא (טייהנעגנַאגרַאפ) רבע ןטנעָאנ ןוא ןטייוו ןופ

 ,רעקידרעירפ רעד ןופ גנוצעזרָאפ ַא יו ,רעמ טשינ זיא טסנוק ןוא המכח

 ."רענידנצעג רעלטסניק ןוא ןפָאזָאליפ ךרוד ןפַאשעג

 טשינ גנַאג ןשיטקעלַאיד םעד ףיוא ןָא ַאקרַארטעּפ טזייוו םורַא ױזַא

 עיינ קידנפַאש .טסנוק רעד ןופ ךיוא רָאנ ,קנַאדעג ןכעלשטנעמ ןופ זיולב

 ,עקידרעירפ יד ןופ ןטנעמעלע עכעלטנזעוו יד וצ ןָא יז טדניב ןעמרָאפ

 סָאד ףיוא טמוק ױזַא ,לּפַאטש ןרעכעה ַא ףיוא ייז טביוה ןוא ייז טלקיװטנַא

 ,ןטלַא ןופ טוג ןוא ןייש זיא סָאװ ,ץלַא ךיז ןיא ןיירַא טמעטָא סָאװ ,עיינ

 "ירעד סיוא ךיז טקירד םזיציסַאלק ןשיקרַארטעּפ םעד ןיא עיינ סָאד

 רוטלוק רעד ןשיוװצ דיישרעטנוא םעד ןופ ןייזטסוװַאב ןפיט םעד ןיא רעב

 ,(הפוקת-סנַאסענער) "ַאטישטשַאנירק ןופ רעד ןוא םוטרעטלַא ןופ

 רָאי 500 טָאה סָאװ ,רעקנעד רעפיט רעטשרע רעד זיא ַאקרַארטעּפ

 יד זַא ,קנַאדעג םעד טגָאזעגסױרַא (ןסקרַאמ} "רעירט ןופ איבנ; םעד רַאפ

 רעשינַאכעמ ןייק טשינ ןענייז םזינַאמוה רעד ןוא רוטלוק-סנַאסענער

 רעד רָאנ ,םיור ןוא דנַאלנכירג-טלַא ןופ רוטלוק רעד ןופ טרובעגרעדיוו

 עזַאושזרוב סלַא טנכײצַאב יונעג טָאה סקרַאמ עכלעוו ,רעיינ ַא ןופ טרובעג

 ,רוטלוק

 ןופ רבחמ רעד ןעוועג זיא רעיוב-טּפױה עטשרע עריא ןופ רענייא

 רעד ןופ טיוט ןוא ןבעל ןגעוו, קרעוו-רעטסיימ ןשיריל ןטמירַאב-טלעוו

 "ָאזנַאק, גנולמַאז רעד ןיא ענעבילקעגפיונוצ ,"ַארוַאל (ןיליירפ)} ַאנָאדַאמ;

 ."ערעינ

 טָאה ,ןטענָאס ןופ םרָאפ ןיא ןבירשעג (2317) טייהרעמ יד ,רעדיל 6

 .רעטבילעג ,רעטמיורטעגסיוא רעדָא ,רעכעלקריוו ןייז ַאקרַארטעּפ טעמדיוועג

 לייט רעסיורג ַאזַא ביוא ,ַארוַאל וצ עביל יד ןייז טזומעג טָאה קימַאלפ יו

 ןעקנָאשעג ריא רע טָאה גנופַאש ןייז ןופ

 קורדסיוא רעד זיא סעכלעוו ,קרעוװו ןשיריל ןלופטכַארּפ םעד םורַא

 ,סעדנעגעל תורוד טייז ןבעװש ,טסנוק רעשיטעָאּפ רעטסכעה רעד ןופ

 ןיא לָאמ עטשרע סָאד ןעזרעד ןַארוַאל רע טָאה ןיילַא ַאקרַארטעּפ טיול
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 רעד ןיא ,רָאי 23 ןעוועג טלַא זיא רע ןעוו ,1227 רָאי ןיא (ַאוקסַאּפ) חסּפ

 .ןָאיניװַא ןיא (ערַאלק עקילייה יד) ַארַאיק ַאטנַאס עכריק
 רָאה עריא, : טייהנייש ערַאברעדנוװ ,עגנוי סלַא יז טביײרשַאב רע

 ןגױא עצרַאװש עסיורג עריא :םעדעפ-דלָאג עקניניד ןופ ןעוועג ןענייז

 עילַאט ריא ,(גָאט ייב 12) ?ָאישזדירעמָאּפ; ןיא ןוז יד יװ ,ןטכיולעג ןבָאה

 ",סםיז -- םיטש יד ,טכייל ןוא ןיד ןעוועג זיא

 ןופ יורפ ַא ןעוועג זיא ַארוַאל זַא ,זייװַאב ןרעסעב ַא ןעמ ףרַאד יצ

 רעקיטירק ןוא רעשרָאפ-רוטַארעטיל ןייגוצ רעבָא ןעמוק ? שיילפ ןוא טולב

 סעיזיוו ןופ טלעוו רעטפושיכרַאפ ַא ןיא ןבעל ןטעָאּפ זַא ,ףיוא ןזייוו ןוא

 יז ייב טרעוו ,דלעה רעטמיורטעגסיוא רעייז זַא ,קרַאטש ױזַא לָאמטּפָא ןוא

 ןײלַא ןעמענ ןוא םיא ןרירַאב ,םיא טימ ןדער ייז -- שי רעכעלקריוו ַא

 .ץנעטסיזקע ןייז ןיא ןביולג

 רעטסעב רעד .ַאקרַארטעּפ טימ ןעוועג ךיוא זיא רעשרָאּפ יד ןגָאז ױזַא

 ַארוַאל זיא יצ ,חוכיוו רענעסיברַאפ ַא ןָא טייג רָאי 600 טייז זַא ,זייװַאב

 ןגעק ןוא רַאפ ָאד ןענייז ןטנעמוגרַא ןוא .ןעוועג טשינ רעדָא ןעוועג

 ןוא רעטעּפש רָאי 400 טימ טבעלעג טָאה רעכלעוו ,דַאס עד חלג רעד

 -רַארטעּפ ןעוו זַא ,ףיוא טזייוו ,ַארוַאל ןופ בורק ןטייוו ַא רַאפ ךיז ןטלַאהעג

 םעד טימ טַאריײהרַאפ ןעוועג רָאי 2 טייז ןיוש יז זיא טנעקַאב יז טָאה ַאק

 טָאה יז ןכלעוו טימ --- ןָאיניװַא ןופ ןַאמלדַא ןַא --- דַאס יד גיה רעטיר

 .רעדניק 7 טַאהעג

 זַא ,טלַאה ןָאלעדוב עד יאול רעקירָאטסיה רעשיזיוצנַארּפ רעד

 ןופ רעמיטנגייא ןַא ,עלעדַאק עד ןָארַאב ןופ רעטכָאט ַא ןעוועג זיא ַארוַאל

 ןופ טייו טשינ ,זילקָאװ ןופ רעטעמָאליק 2 ,גרָאס ךייט ןפיוא ףרָאד ַא

 ןופ טרעטעגרַאפ ,טבעלעג ַארוַאל ענייש יד טָאה טרָאד .זיוה סַאקרַארטעּפ

 ןברָאטשעג ןוא טַאהעג הנותח טשינ םענייק טימ רעבָא טָאה יז .טעָאּפ

 .עימעדיפע-טסעּפ רעסיורג רעד תעב ,גנוי רָאג

 רעטמירַאב ןיוש ןוא רעכייר ,רעגנוי ,רענייש רעד טָאה עשז-סָאװרַאפ

 רעטנזױט ?רעטבילעג-סייה ןייז טימ טַאהעג הנותח טשינ ַאקרַארטעּפ

 רעד ןיא רע טָאה סָאװרַאפ .טמיורטעג םיא ןופ ךָאד ןבָאה ןעיורפ עגנוי

 טימ יז ןטַארַאפ ,ןעגנוזַאב קימַאלפ ױזַא יז טָאה רע ןעוו ,טייצ רעבלעז

 עלַאגעלמוא סלַא רעטכָאט ַא ןוא ןוז ַא קידנזָאלרעביא ,ןעיורפ עקילעפוצ

 רַאפ ןעװעג זיא ַארוַאל זַא ,רעשרָאפ ליפ ןטלַאה רַאפרעד ? רעדניק

 ןעוו ,ךָאד ןוא ."סַאּפש רעטנכייצעגסיוא; רעדָא ,לָאבמיס ַא ןַאקרַארטעּפ
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 -ַאטרַאּפעד ןופ לטעטש זיא סע ןכלעוו ןיא רעדָא ,ןָאיניװַא ןייק טמוק ריא
 "עג ןייז ןעגנוזַאב טָאה ַאקרַארטעּפ ווו ,(ךיירקנַארפ-םורד) זילקָאװ טנעמ
 ןוא ַארוַאלא ןעמָאנ םעד ןגָארט סָאװ ,ןענַארָאטסער ןעז ריא טעװ ,עטביל
 דליב ַא טימ לטרַאק ַא ןפיוק ריא טעװ קסָאיק ןדעי ןיא ןוא .*ַאקרַארטעּפ
 -יטעָאּפ סַאקרַארטעּפ ,יז זיא סָאד זַא ,ןגָאז עלַא רעכלעוו ןגעוו ,יורפ ַא ןופ
 ענָאמיס רעלטסניק םעד ןלָאמסיױא ןסייהעג טָאה רע ןכלעוו ,םיורט רעש
 (2 .יניטרַאמ

 קידנעטש טעװ יז .ךעלברעטשמוא ַארוַאל זיא ,ןייז טשינ לָאז'ס יװ
 רעכלעוו וצ ,עביל רעכעלשטנעמ רענייר רעד ןופ קורדסיוא רעד סלַא ןבעל
 .שטנעמ רעקידריוו רעד קיביײא טבערטש'ס

 .ַארוַאל ןגעו ןבירשעג ַאקרַארטעּפ טָאה ךיוא רַאפרעד

 טייקיבייא רעד ןיא עליבַאטס ןוא עקיטכיל ַא;

 ."םי ןשימרוטש םעד רעביא ןרעטש ַא

 רָאנ ,קיריל ןייז טימ זיולב טשינ ךעלברעטשמוא זיא ַאקרַארטעּפ
 טגנערב רע .עזָארּפ ןוא עיזעָאּפ רעכעלטפַאשלעזעג-שיטילָאּפ ןייז טימ ךיוא
 טימ זיולב טשינ גנַאלקנייא ןיא ןענייז עכלעוו ,ןעקנַאדעג סױרַא ייז ןיא
 לעוטקַא ךיוא ןענייז רָאנ ,הפוקת-סנַאסענער רעד ןופ ןעגנורעדָאפ יד
 .טנייה

 -עצ ןעוועג זיא עילַאטיא ןעוו ,טייצ ַא ןיא טבעלעג ךָאד טָאה רע

 ןַאלימ ,קידענעוו ,ַאונעג ,ַאנעיס ,ץנערָאלּפ יו ,תוכולמ-טעטש יד ןיא .ןסיר

 ,ןרוטקַאפונַאמ ןופ רעמיטנגייא יד -- "רעגריב עטעפ, יד טשרעהעג ןבָאה
 -עג ןבָאה סע עכלעוו וצ ,רעציזַאב-דרע עסיורג יד ,קנעב ןוא ןטפעשעג

 ,ןטַאטשרַאװיזָאלג ןוא ליטסקעט ,ןבורגיץלַאז ,ןקָאד ךיוא טרעה

 תומחלמ עקיטולב ךיז ןשיווצ ייז ןריפ קרעמ-ץַאזּפָא רַאפ ףמַאק ןיא

 -ָאלפ ,יָאװַאס ןגעק ןַאלימ ,ןַאלימ ןגעק ַאנָארעװ ,ַאונעג ןגעק קידענעװ ---
 .וו"ַאא ַאקול ןגעק ַאזיּפ ,ַאזיּפ ןגעק ץנער

 רעד רעטנוא עילַאטיא םורד ךיז טניפעג טייצ רעבלעז רעד ןיא

 גנוקיניירַאפ רעד ןגעק .ןגינעק רענָאגַארַא ןוא עשיזיוצנַארפ יד ןופ טכַאמ

 ןעיימרַא-ביור ערעייז ,םירסיק עשישטייד יד סױרַא ןטערט עילַאטיא ןופ

 .רעמיטכייר ענייז ןטכינרַאפ ןוא דנַאל ןופ רעקיטש עקידעבעל ןסייר
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 עריא .עילַאטיא ןטינשעצ ןעייווצ ףיוא טָאה הכולמ עכעלטסּפױּפ יד
 ןופ ןסָאנעג טּפָא ץנַאג ןבָאה ,(ןטסּפױּפ) ?סרעטָאפ עקילייה ,, יד ,רעשרעה
 ידכ ,"רעּפַאכרַאפ-רעדרעמ, עשידנעלסיוא ענעגנודעג ןופ ףליה רעד
 ,שיטילָאּפ ןקרַאטש ןוא ךיז ןרעטיירבוצסיוא

 .(עכייר ,ןרַאה) "ערָאיניס, יד ןָאטעגכָאנ ןבָאה ליּפשייב רעייז
 סָאד .עילַאטיא רַאפ טרעדנוהרָאי ןט-14 ןופ הפוקת יד זיא שיגַארט

 יד ןופ ,"עשיטָאטש עטעפ, ענעגייא ןופ ןטַארַאפ ,טולב ןיא טפירט דנַאל
 ,רעביור-םינכש עקיריג ךרוד רעקיטש ףיוא ןסירעצ ,רעציזַאב-דרע עסיורג
 ןופ רענייא .םולש ןוא טײקצנַאג ,טייקידנעטשטסבלעז וצ גע ַא סע טכוז
 ,ַאקרַארטעּפ זיא געוו םעד טזייוו סָאװ ,יד

 ע עליוויצ ענָאיצַאריּפסניא יד עמירק טרעדנוה ייווצ רעכעה ןיא
 "וטש (עיצַאריּפסניא רעשיטילָאּפ ןוא רעליוויצ ןופ רעדיל) *"ַאקיטילָאּפ
 -ַאב ןצנירּפ יד ןופ טַארַאפ ןגעק גנוניימ עכעלטנפע יד ףיוא רע טמער
 יד ןגעק ,(גנוריגער רעד ןופ רעדילגטימ) ?ןרָאיניס; יד ןגעק ,ןענָאר
 ,קלָאפ סָאד ןוא דנַאלרעטָאפ סָאד ןדנעש סָאװ ,ןטסּפױּפ ןוא ןריקנַאב
 ,טכערמוא ןיא טבעל סָאװ

 סָאװ ,עטס-128 סָאד ןיא ,עירעס רעד ןופ דיל עטסטמירַאב סָאד

 טעדנעוועג זיא ןוא (! עילַאטיא ןיימ) "?ַאימ ַאילַאטיא, :ןעמָאנ םעד טגָארט

 :טעטש-הכולמ יד ןופ רעשרעה עקיטכעמ יד וצ

 ,המחלמ יד זיא'ס םַאזיורג יוװ ,ןצנירּפ טעז;

 ,דנַאל רעזדנוא רעביא טכַאמ יד טָאה סָאװ ריא

 ,ףמַאק-רעדירב ןקיטולב ַא ןיא ןפרָאװעג סע טָאה
 עטפיוקרַאפ טכַארבעגּפָארַא ריא טָאה טייקיריג רעיא בילוצ

 ,רעדרעמ
 ,םוטכייר סָאד ןביור ןוא ןדנעש סָאװ

 ,טכערמוא ןיא טבעל סָאװ ,קלָאפ ןופ ןפַאשעג

 ,דנַאלרעטָאפ םעד רַאפ ץרַאה לסיב ַא טָאה ריא ביוא

 ,עמַאמ עמַאזניימעג רעזדנוא

 ,קלָאפ םעד רַאפ ליפעגטימ לסיב ַא טָאה ריא ביוא

 טייהיירפ רעד רַאפ ןפמעק ליוװ סָאװ

 ,םוטרעטלַא ןופ ןדלעה יד יו
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 ! רעביור יד ןגעק טקינייאעג ףיוא טייטש

 ןכיירגרעד ליצ םעד דיל ןיימ טעװ ןַאד

 ;: קידיירפ ןעיירש לעוװ ךיא ןוא

 !ןדירפ ,ןדירפ ,ןדירפ

 ןוא רעביירש עטשרע יד וצ ַאקרַארטעּפ טרעהעג ןעעז רימ יװ

 ןוא עטכערעג תומחלמ ָאד ןענייז רע זַא ,ןזיוועגפיוא ןבָאה סָאװ ,רעקנעד

 ,עטכערעגמוא

 ןגעק דנַאלרעטָאפ ןופ טייהיירפ יד טקידייטרַאפ קלָאפ סָאד ביוא;

 -ַאב ןליוו רימ ביוא; ."ףמַאק רעקיליײה ַא? סָאד זיא רעגניווצַאב עדמערפ

 ?ןטלָאשרַאפ ןייז רימ ןלעוװ ערעדנַא ןעגניווצ

 לא לא
* 

 לייו ,םזינַאמוה ןופ רעטָאפ רעד סלַא טכַארטַאב טרעוו ַאקרַארטעּפ

 -.טעג רעכעלרעטלַאלטימ רעד טלעטשעגנגעקטנַא רעטשרע רעד טָאה רע

 ַאניויד; ןײטַאל ןיא ןפורעג יז טָאה ןעמ יו רעדָא ,טפַאשנסיו רעכעל

 יד ,טפַאשנסיו עכעלשטנעמ יד -- גנואיושנָא-טלעװ עיינ ַא ,"אידוטס

 "נעמַאזצ ַא ןיא ןעמוק טזומעג רע טָאה ךיוא רַאפרעד .?ַאידוטס ַאנַאמוה;

 רעד טימ -- רעטלַאלטימ ןרעטצניפ ןופ טפַארק-טּפױה רעד טימ סיוטש

 ןטסּפױּפ יד -- גנוריפנָא-טּפיױה ריא טימ ןוא ךריק רעשילױטַאק

 "תומכח עקיליה, יד ןגעק ,קיטסַאלָאכס רעד ןגעק ףירגנָא ןייז

 "טייקילייה רעקידלזיא; רעד ןגעק ,"ןטעטירָאטױא עקיליײה; יד ןופ

 ןכלעוו (ןטסּפיוּפ יד ןופ טרָא-ץיז סָאד) םיור ןגעק ףירגנָא רעד זיא --

 "לּפמעט; םעד ."ןסיוומוא ןוא ךשוח ןופ לּפמעט; סלַא טנכיײצַאב רע

 םעד, קרעוװו קידנריקסַאמעד ךעלטּפַאשנדיל לעיצעּפס ַא רע טעמדיוו

 ,"םיור ןיא ףיוה ןכעלטסּפױּפ

 -שטנעמ רעד ןגעוו "לַאעדיא; ןכעלכריק םעד ןגעק קידנטערטסױרַא

 -ַאבמוא יד ףיוא ַאקרַארטעּפ טזייו ,טלעװ רעד ףיוא טייקיטשינ רעכעל

 ןבעל ךעלקילג ַא ףיוא ןשטנעמ ןופ טכער ןוא ןטייקכעלגעמ עטצענערג
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 ןזיועגפיוא עיסַאּפ טימ טָאה רע ,למיה ןיא טשינ ןוא דרע רעד ףיוא

 טשינ ןוא יירפ זיא רע ןעוו ,קילג ןייז ןפַאש ןײלַא ןעק שטנעמ רעד זַא
 ,טכערמוא ןופ ןטייק טימ טעטנעּפעג

 זיא שטנעמ ןופ טרעװ רעד זַא ,טריטנעצקַא קידתונשקע טָאה רע
 -סטעברַא ןוא לַארָאמ רעכיוה ןייז ןופ רָאנ ,םַאטש ןייז ןופ קיגנעהּפָא טשינ
 ,טײקמַאז

 -ָאטסירַא רעד ןגעק ןטָארטעגסױרַא ףרַאש רע זיא ךיוא רַאפרעד
 יד ןופ ייס ,לדַא םעד ןופ ייס ,טייקכעלטיז ןוא טייקנסירַאפ רעשיטַארק
 עקילייה, יד ןפירגעגנָא רע טָאה רַאפרעד .םירחוס ןוא ןריקנַאב עקיטכעמ
 ,?ןטעטירָאטיױא

 :"רעסייווצלַא, עלַא עקיזָאד יד וצ טיירש ַאקרַארטעּפ

 ,ךס ַא טעז ריא זַא ,ךיז טכַאד ךייא ןוא קיניײװ טעז ריא;
 ,ןביולג ןוא עביל תומשנ עטפיוקרַאפ ןיא טכוז סָאװ ,ריא

 לא *
 לא

 -יל עקיצרַאה 266 יד רעסיוא .ַאקרַארטעּפ ןופ גנופַאש יד זיא ךייר
 ,טלַאהניא ןלַאיצַאס-שיטילָאּפ ןופ רעטרעדנוה יד ןוא ַארוַאל טעמדיוועג רעד
 ,ןײטַאל ןיא ןבירשעג קרעוװ עשיפַארגָאיב ,עשירָאטסיה ,עשיפָאזָאליפ ליפ
 -ערא (ןשטנעמ עטמירַאב ןגעוו) "סובירטסוליא סיריוו עד, ,*ַאקירּפַא; יו
 םוירַארעניטיא,; (ןעקנעדעג וצ ןשינעעשעג ,ןכַאז) ?םודנַארָאמעמ םור
 ."טלעוו רעד וצ גנוטכַאדַאפ יד; ,(ךוב-גָאט רעשיקַאריס רעד) "?םוקַאריס
 ,וו".ַא .א

 ןענייז ,םזינַאמוה ןופ ןלַאעדיא יד טימ עטכױהַאב ,קרעװ יד עלַא
 עשיסַאלק עטסעב יד ףױא טריזַאב םֹרָאפ ןיא לופטכַארּפ קיטייצכיילג
 ,ןלעדָאמ

 -סיּפעא רעכיב יירד ָאד ךיוא ןענייז ןטפירש עשינייטַאל יד ןשיװצ
 לייט-6 ןופ םרָאפ ןיא ןבירשעג עלַא ,(ווירב עשימטיר) ?עקירטעמ עלָאט
 ןוא רעטקַארַאכ ןשיפַארגָאיבָאטױַא ןַא ןגָארט ייז ןופ טייהרעמ יד .ןזרעפ
 ןייז ןגעו טנעמוקָאד רעכייר ַא זיא סָאד .רבחמ ןופ יודיוו ַא יװ ןענייז
 ,רעלענָאיצַָאמע-ףיט ַא ,ןבעל

 ַא ןופ םרָאפ ןיא ןבירשעג ,"םוטערקעס;, קרעװ סָאד זיא ךיוא אזא
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 רעטצעל רעד .ןיטסוגיױא ןקילײה ןטימ טריפ ַאקרַארטעּפ סָאװ ,גָאלַאיד

 ץרַאה ןייז טנפע טעָאּפ רעד .רעטקַארַאכ ןופ טיײקכַאװש רָאפ םיא טפרַאװ

 זיא רע זַא ,ךיז ןסיורעד רימ .ןרעלעפ ענייז ןופ הדוותמ ךיז זיא ןוא

 ,דובכ ןוא םוטכייר ךָאנ קיריג ןוא טסוּפ ,ךעלניילק ,ךעלדניפמע םערטסקע

 ןשרעהַאב טשינ ןעק רע עכלעוו ,טייקליופ ןייז ןגעוו ךיוא טלייצרעד רע

 -רַארטעּפ ףיוא רעשרָאּפ-רוטַארעטיל ליפ ןָא ןזייו ,ןסייו רימ יו

 זיא לעיצעּפס טמירַאב .םזירטנעצָאגע ןוא עיציבמַא רעטפַאהקנַארק סַאק

 ."טנעדיצניא רענַאיצענעװ; רעד

 טכַאעג ,קידענעװ ןיא רָאי עכעלטע טניוװעג ןיוש טָאה טעָאּפ רעד

 זיא רע .רעגריב עטסנעעזעגנָא יד ןופ ןוא טַאנעס-טָאטש ןופ טצעשעג ןוא

 ַא רעבָא .רעטכיד רעשינעילַאטיא רעטסטמירַאב רעד ןעוועג ןַאד ןיוש

 יד, ןפורעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,עכעלטנגוי עּפורג ַא טָאה גָאט ןסיוועג

 ַא; רַאפ םיא ןטלַאה ייז זַא ,ןסיוו וצ ןבעגעג םיא ?ןפָאזָאליפ סעָארעװא

 ,טַארעטיל ןייק רַאפ טשינ רעבָא ,ןטנכייצעגסיוא ןַא וליפא ,ןשטנעמ ןטוג

 ,"טָאידיא ןעמָאקלופ רַאפ רָאנ

 רעסיורג רעד רעבָא .ןסַאּפש וצ ביל ןטייצ עלַא ןיא ןבָאה עכעלטנגוי

 טשינ טָאה ,ןיילַא ךיז ןיא קרַאטש וצ עלעסיב ַא טבילרַאפ ,ַאקרַארטעּפ

 יד טרעפטנעעג זייב טָאה רע .רָאמוה רַאפ שינעדנעטשרַאפ ןייק טַאהעג

 "יז ןעועג זיא רע ."ןטנַארָאנגיא וצרעד ןוא ךערפ טנעז ריא; : רעלציוו

 "טנגוי יד ןופ "הּפצוח יד ןלייטרוארַאפ טעװ טָאטש עצנַאג יד זַא ,רעכ

 טכָאקעגפיא .טריגַאער טשינ ןוא טכַאלעג טָאה טָאטש יד רעבָא .עכעל

 .ַאודַאּפ ןייק ןגָארטעגרעביא ךיז ןוא קידענעוװ טזָאלרַאפ ַאקרַארטעּפ טָאה

 ,טקַאפ םעד טשינ טרענעלקרַאפ ,דָאזיּפע רעטנָאמרעד-ןביוא רעד

 ייס ,זיר ַאזַא טשינ רימ ןבָאה ,םיא זיב ,רוטַארעטיל רעצנַאג רעד ןיא זַא

 ,טלַאהניא ןשיטסינַאמוה םעד טיול ייס ,םרָאפ רעד טיול

 טלעװ רעד ןיא רעטכיד עטסערג יד ןופ ןרָאװעג טנכיײצַאב זיא רע

 "לופ טשרעה סָאװ,רעלטסניק רעד, סלַא ,"טרָאװ ןופ זָאוטריװ רעד; סלַא

 רעד ןופ קידנעמוקַאבסױרַא ,?עירעטַאמ רעשירַארעטיל רעד רעביא םָאק

 טסנוק ןייז ןופ טייקכיוה-גרעב עשיטנַאגיג יד .רענעט עטפושיכרַאפ ךַארּפש

 ןוא טפור ,טכייל סָאװ ,ןייש רעכעלשטנעמלַא ריא טימ טקינייאעג טייג

 ,ןשטנעמ עקיצרַאה עכעלקילג טימ טלעוו רעקינוז ַא רַאפ ףמַאק םוצ טקעוו

 לא א
* 

16 



 ןטסערג ןופ טיוט ןכָאנ רָאי 600 ןרָאװעג זיא 1974 ילוי ןט-19 םעד

 -- הפוקת-סנַאסענער רעד ןופ רענָאיּפ ןוא רעקיריל ןשינעילַאטיא

 .ַאקרַארטעּפ ָאקסעשטנַארפ

 ןיא .רעירפ רָאי ַא טימ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןעגנורעייפ יד
 -עמַא ןוא עשינעילַאטיא ןָאטגנישַאװ ןיא ןפָארטעג ךיז ןבָאה 1973 לירּפַא
 -ַאקרַארטעּפ ןופ טיבעג ןפיוא ןטסילַאיצעּפס) ןגָאלַאקַארטעּפ רענַאקיר
 רעביא סנַאליב ַא טכַאמעג ןוא ,םויזָאּפמיס ןלעיצעּפס ַא ףיוא (ןעגנושרָאפ
 םעד טעמדיוװעג ,קרעװ ןוא סעיפַארגָאנָאמ ,ןטעברַא עכעלטפַאשנסיװ יד
 ,רעטכיד ןסיורג ןופ גנופַאש רעד ןוא ןבעל

 ,יאוג רעטסינימ ןכרוד טריטנעזערּפער ,גנוריגער עשינעילַאטיא יד
 ןַא טריזינַאגרָא טָאה ,טוטיטסניאיַאקרַארטעּפ ןלַאנָאיצַאנ ןופ רעציזרָאפ
 עכלעוו .סָאטָאּפ ןופ ביולקפיונוצ ןכיר ַא :גנולעטשסיוא עלעניגירָא
 .טעָאּפ ןסיורג ןופ גנופַאש ןוא ןבעל סָאד יונעג ןרירטסוליא

 -ָארּפער ַא טוטיטסניא רעבלעז רעד ןבעגעגסױרַא טָאה ,קיטייצכיילג

 ןשיטירב ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ןטּפירקסונַאמיַאקרַארטעּפ יד ןופ עיצקוד

 ,רעטכיד ןופ ןעגנוקרעמַאב עכעלנעזרעּפ טימ ,ייזומ

 ןעמ טָאה ,ץנערָאלּפ ןיא 1974 יַאמ ןיא לַאװיטסעפ-קיזומ םעד ףיוא

 רעשירָאגעלַא רעד ףיוא טריזַאב ,רַאשזעב סירָאמ ןופ טעלַאב ַא ןזיוועג

 םעד זדנוא טזייוו סָאװ ,ַאקרַארטעּפ ןופ (ףמוירט רעד) "?יפנָאירט , עמעָאּפ

 עּפָאריײא ןיא רעדנעל ליפ .טייקיבייא ןוא טייצ ,םור ,עביל רעד ןופ ןוחצנ

 -נלעטשַאב ,ןויטַאיציניא עקיזָאד יד וצ ןדנובעגנָא ךיז ןבָאה עקירעמַא ןוא

 ןטּפירקסונַאמ יד ןופ ןעמליפ-ָארקימ ןוא גנולעטשסיוא רעד ןופ סעיּפָאק קיד

 ןופ ףור םעד ףיוא טרעפטנעעג ייז ןבָאה םורַא ױזַא .רעלטסניק ןסיורג ןופ

 טיײצרָאי עטס-600 יד ןקרעמוצּפָא קידריו טעטימָאק-םולש ןכעלטלעװלַא

 ,רעקנעד ןשיטסינַאמוה ,ןויסערגָארּפ ןוא רעטכיד ןכעלברעטשמוא ןופ

 רעטס-600 ןייז ןופ גָאט ןיא ,1974 ילוי ןט-19 םעד ךיז בָאה ךיא

 "טעּפ ַאװקרַא עלעטעטש ןשינעילַאטיא ןופ טייו טשינ ןענופעג ,טײצרָאי

 ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד טכַארברַאפ טָאה טעָאּפ רעד וװ ,ַאקרַאר
 ךָאנ עזומ רענעגנוזעצ ,ור רעלַאעדיא ןופ געט; סלַא ייז קידנענעכיײצַאב

 ".שינעלגָאװ ןופ ןרָאי עשימרוטש
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 ,טניירפ ַא טכוזַאב בָאה ךיא וװ ,(3ָאנַאבַא טרָארוק ןטמירַאב ןיא

 -מוא םעד דובכל ןעגנורעייפ עסיורג יד ןגעװ טסוװרעד ךיז ךיא בָאה

 .רעטכיד ןכעלברעטש

 ןסירג םעד טגָאזעגנָא ןבָאה ןעגנודלעמ ןוא ןשיפַא עלעיצעּפס

 טגיל סָאװ ,ַאקרַארטעּפ ַאװקרַא ןייק ןעמוק וצ ןדַאלעגנייא ןוא בוט"םוי

 ןלעטָאה ,ןטלַאטשנַא-סגנולייה ןופ ןרַאקָאטױא .רעטייו רעטעמָאליק 5

 רעד ןיא טסעג רעטרעדנוה טריפעגקעװַא ןבָאה ,סרעטנעצ עשיטסירוט

 ,ייז ןשיוװצ ןענופעג ךיז בָאה ךיא ,גנוטכיר

 טכַארּפ יד טרעדנוװַאב ךיא בָאה רַאקָאטױא ןופ רעטצנעפ ןכרוד

 קידנעניפעג ,ַאקרַארטעּפ ןעגנוזַאב טָאה סע עכלעוו ,עמַארָאנַאּפ רעד ןופ

 עביל רעקימַאלפ ןייז ןופ ןעגנַאלק-ףושיכ יד טייקנייש-רוטַאנ רעד ןיא

 .ןַארוַאל וצ

 ,רעניווונייא 800 ייב טלייצ סָאװ ,ַאװקרַא עלעטעטש עקניניילק סָאד

 ןעמָאנ םעד קידנעמענָא .ַאקרַארטעּפ ַאװקרַא ,טגָאזעג יװ ,טנייה טסייה

 טימ ןטכױלַאב סע טָאה סָאװ ,םעד טפַאשיײרט עקיבייא ןריוושעג סע טָאה

 ךיז טניפעג סע וװ ,ץַאלּפ-ךריק ןפיוא ןענַאטשעג ןיב ךיא .םור ןקיביײא

 ןיא טָאה סָאװ ,םלוע ןקיזיר םעד טרעדנוװַאב ןוא ,טעָאּפ ןופ רבק רעד

 -ַארעטיל ןוא רעביירש ןופ טרָאװ סעדעי ןעגנולשעג טייקליטש רעקילייה

 ןוא ןבעל ןגעו טדערעג טָאה סָאװ ,ילעקַאב ָאדרַאקיר רעקיטירק-רוט

 .ַאקרַארטעּפ ןופ קרעוו

 ןוא .ןַארָאטסער םענייש ַא ןיא טקידנערַאפ ךיז טָאה גנורעייפ יד

 ,קירוצ רָאי טרעדנוה טימ סָאװ ,ינעמ ןבלעז םעד ןעמ טָאה טגנַאלרעד

 ןגעוו ,טײצרָאי עטס-500 ןייז טרעייפעג ןעמ טָאה טרָא ןבלעז ןפיוא ןעוו

 רעד ,טעָאּפ רעשינעילַאטיא רעסיורג רעד טדערעג ןַאד טָאה'ס רעכלעוו

 ,(4ישטודרַאק עוזָאשזד -- עילַאטיא ןטקיניירַאפ ןופ רעגניזַאב

 עשימַארעצ ענייש ןפיוק טנעקעג טָאה טלָאװעג טָאה'ס רעװ ןוא

 .ַאקרַארטעּפ ןופ דליב םעד טימ ,ןעגנוטעברַאסיוא

 סלַא רָאפ םיא טלעטש עכלעוו ,עקטעוטַאטס ַא טפיוקעג בָאה ךיא

 רעכלעוו ןופ עפרַאה ַא רע טלַאה טנַאה ןייא ןיא .ןַאמ ןטיובעג ןייש ןגנוי

 זיא ןטנוא .ביוט עדנעילפ ַא רעטייווצ רעד ןיא ,ןלַארטש ךיז ןגָארט סע

 :("ַאימ ַאילַאטיא; דיל ןייז ןופ) :ץַאז רעקידנגלָאפ טצירקעגסיוא
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 "'!!עשטַאּפ ,עשטַאּפ ,עשטַאּפ :ָאדנַאדירג ָאװ יא;

 (!!!םולש ,םולש ,םולש :ךיא יירש קידנעייג ןוא)

 טכעלקריוורַאפ זומ סָאװ ,םיורט ןייז ןגעוו טכַארטעג בָאה ךיא ןוא
 ןָא עלַא ןקיניײרַאפ ףרַאד רָאװ ,עביל רעכעלטעג רעד ןגעוו -- ןרעוו
 ,ןשטנעמ דישרעטנוא

 ןט-19 ןיא רעקיטירק-רוטַארעטיל רעשינעילַאטיא רעטסערג רעד (1

 .טרעדנוהרָאי

 טפלעה רעטשרע רעד ןופ רעלָאמ רעשענעילַאטיא רעטמירַאב (2

 .ַאקרַארטעּפ ןופ טניירפ רעטנעָאנ ַא ,טרעדנוהרָאי ן4

 עריא טימ טמירַאב ,ַאודַאּפ ןופ רעטעמָאליק 12 ךיז טניפעג 63

 .םזיטערטרַא ןוא םזיטַאמוער ןגעק ןטלַאטשנַא-לייה ,ןלַאװק עסייה

 1906 ןיא .1907 ןברָאטשעג ,טרעדנוהרָאי ןט-19 ןיא טבעלעג 4
 ,זיירפ-לעבָאנ םעד ןעמוקַאב
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 במולאק - ךאטשי'רק
 עקירעמא ןופ דעקעדטנא רעד

 ,ךלָאג ךָאנ טשרוד רעקידנענערב ַא ,םוטכייר ךָאנ טפַאשנדײל ַא

 -:והרָאי ןט-15 ןיא עּפָאריײא ןופ "ןשטנעמ ערעסעב/ יד טּפַאכעגמורַא טָאה

 ןבָאה ןטסּפױּפ ןוא םיכלמ יד ,םוטרעגריב סָאד ןוא טײל-לדַא יד ,טרעד

 -ַאב יד טנעײלעג טייקיריג רעדליו טימ רָאנ ,רעגיינ טימ רָאנ טשינ

 רעדא : ןַאּפָאי דנַאל ןטנַאקַאבמוא םעד ןגעוו ָאלָאּפ ָאקרַאמ ןופ ןעגנוביירש

 ייב יוװ ,דלָאג םענייר טימ טקעדַאב זיא ץַאלַאּפ רעכעלגינעק רעקיזיר

 ןיא סעגָאלדָאּפ לָאצ עסיורג יד ךיוא ,יילב טימ ןכריק ןוא רעזייה יד זדנוא

 ַא ָאד זיא לרעּפ ןוא .ןעגנוצוּפַאב ענעדלָאג טימ טקעדַאב ןענייז ןלַאז יד

 ".םיורג ןוא קידנור ,ןייש-לופטכַארּפ ןענייז ייז .םי

 ,"ָאלָאּפ ָאקרַאמ ןופ ךוב, ןופ ןעמונעגסױרַא ,רעטרעוו עקיזָאד יד

 -דלָאג יד ןגעוו ןזייווַאב עקידעבעל ךרוד ןרָאװעג טקיטעטשַאב ןענייז

 "עג ,עיצענעוו ןופ םירחוס יד .חרזמ ןטייוו ןופ רעדנעל יד ןיא תורצוא

 טפיוקרַאפ ןזײרּפ ?ענעצלַאזעג; רַאפ ןבָאה זירַאּפ ,דירדַאמ ,ןָאבסיל ,אונ

 עשיזעניכ ,עשידניא ,עשינַאּפַאי יד ןופ ןעגנוטעברַאסיוא ענעדלָאג ענייש יד

 ענעדייז ןוא ענעלָאװ יד ,רעדנעל עשיבַארַא יד ןופ ןעמופרַאּפ יד .ןרעליוווי

 יד ןיא רעמענּפָא רעטנזיױט טַאהעג ןבָאה ,עניכ ןוא עידניא ןופ ןפָאטש

 ןעלזדניא-ןקולָאמ יד ןופ ,עטכַארבעג יד .טעטש עשיאעּפָארײא-ברעמ

 ןענייז ,ןצריועג ערעדנַא ןוא סינטַאקשומ ,גנירעמיצ ,רעפעפ ,(עידניא)

 ,ןפַארג יד ןופ רעזייה עכייר יד ןיא ןסע םוצ בָאגוצ רעלופטרעוו ַא ןרָאװעג

 ,רעטסיימ ןוא םירחוס עסיורג ןוא ןריקנַאב ,ןלאנידרַאק ,ןענָארַאב

 ןופ טייקמַאזקרעמפיוא יד ןגיוצעגוצ ןבָאה טרעדנוהרָאי ןט-15 ןיא

 רָאנ ,חרזמ ןשיטַאיזַא ןטייוו ןופ רעמיטכייר יד רָאנ טשינ רעיײּפָאריײא יד

 ןוא רישזלַא ,עקָארַאמ ,ןטּפיגע ןיא ןפיוק ןגעלפ ייז .עקירפַא ןופ ךיוא

 עייניוװג ,ןַאדוס ןופ עטכַארבעג ןפַאלקש ןוא ןייב-טנַאפלעה ,דלָאג סינוט

10 



 ןלעטימ ןופ רעביירט-למעק עשיבַארַא יד ךרוד עקירפַא-לַאוטנעצ ןוא

 ,חרזמ

 עטקעריד ןייק הפוקת רעד ןיא ןבָאה עּפָארײא-ברעמ ןופ רעדנעל יד

 -עצ סָאד ,טַאהעג טשינ עקירפַא ןוא חרזמ ןטייוו ןטימ ןכַאילש-סלדנַאה

 -ַאק םעד טלעטשענּפָא טָאה עירעּפמיא רעשילָאגנָאמ רעד ןופ ךיז ןלַאפ

 טימ םירחוס עשיאעּפָארײא יד טריפעג ןבָאה סע סָאװ ,לדנַאה-ןענַאװַאר

 -לעס-ןקרעט יד ךרוד לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןעמעננייא סָאד .עידניא ןוא עניכ

 "ןטייוו ןפיוא געוו-סלדנַאה םעד טכַאמרַאפ םָאקלופ טָאה (1453) ןקושזד

 רעקיצנייא ךָאנ רעד .עיריס ןוא עיזַא-ןיילק ךרוד ,רעייּפָאריײא יד רַאפ ,חרזמ

 -יטּפיגע יד ךרוד טריזילַאּפָאנָאמ ןעוועג זיא -- םי ןטיור ןכרוד -- ןיהַא געוו

 "כרוד עלַא ףיוא ןלָאצּפָא עקיזיר טגײלעגפױרַא ןבָאה עכלעוו ,ןענַאטלוס עש

 .תורוחס עטריפעג

 רעדנעל עטלקיװטנַא-שימָאנָאקע קרַאטש ןיוש יד ןענייז םורַא ױזַא

 לדנַאה ןוא (ףיוקרַאפ ףיוא) עיצקודָארּפ-הרוחס יד ווו ,עּפָארײא-ברעמ ןופ

 ,עטייו יד ןופ ייס ןטינשעגּפָא ןרָאװעג ,סיורָאפ ןעגנַאגעג קישַאר ןענייז

 טרעדנוהרָאי ןט-14 ןיא ןיוש זיא סָאװ ,דלָאג ןופ ייס ,קרעמיץַאזּפָא עסיורג

 עקיצנייא יד ןוא העבטמ-שיוטסױא עלעיצרעמַאק עקיצנייא יד ןרָאװעג

 ,םוטכייר ןופ סָאמ

 ,רעטסיימ ,ןַאמ-לדַא ,ןָארַאב ,ריקנַאב ,רחוס רעשיאעּפָאריײא רעד

 זיא סָאװ ,דלָאג טפרַאדעג ייז ןבָאה עלַא -- גינעק ,לַאנידרַאק ,טסּפױּפ

 ,עידניא ןיא --- "ןצַאלַאּפ ענעדלָאג; ןופ רעדנעליחרזמ יד ןיא --- טייוו ןעוועג

 ןַאעקָא ןשיטנַאלטַא ןופ טייז ,רעטנַאקַאבמוא רענעי ףיוא ,ןַאּפַאי ,עניכ

 ,עּפָאריײא-ברעמ ןַאד טשרעהַאב טָאה טשרודידלָאג רעד טייוו יוו ףיוא

 ןלעדייא; םעד טכוזעג ןבָאה רעזעגוטרָאּפ יד סָאװ ,םעד ןופ ןעז ןעמ ןָאק

 ךיז ןבָאה רעינַאּפש יד ,חרזמ ןטייו ןצנַאג ןוא עקירפַא ןיא ?לַאטעמ

 וצ ידכ ,ןַאעקָא ןשיטנַאלטַא ןכרוד עזיר רעכעלרעפעג ַא ןיא טזָאלעג

 .עידניא ןייק געוו םעיינ ַא ןעניפעג

 רעסייו רעד טרעדָאפעג םעלַא ראפ ,טָאה סע סָאװ טָא -- דלָאג;

 ןופ גערב ןטקעדטנַא-ינ םעד ןטָארטַאב טָאה רע רָאנ יו ,שטנעמ

 ,(סלעגנע) "?עקירעמַא
 ַא ןעמוקעגפיוא זיא ,טרעדנוהרָאי ןט-15 ףוס ןופ הפוקת רעד ןיא

 וצ עּפָארײא ןופ ןגעוויםי עיינ ןעניפעג וצ טייקידנעווטיונ עקידנענערב

 טָאה טייקידנעווטיונ יד .עקירפַא ןוא עידניא ,חרזמ ןטייוו ןופ רעדנעל יד
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 רעכעלגעװַאב-לענש ןוא רעטכייל ,רעינ ַא ןופ םוקפיוא םעד טכַארבעג

 טכעלגעמרעד טָאה סָאװ ,עלעװַארַאק יד -- ןטסַאמ 2 טימ ףיש-לגעז

 -מָאק רעד ןרָאװעג טמָאקלופרַאפ זיא סע .סעזייר עטייוו ןעמענוצרעטנוא

 רעכלעוו טיול ,גנוגעווַאב-ןרעטש רעד ןופ ןלעבַאט יד ,עטרַאק"םי יד ,סַאּפ

 ןפיוא ףיש רעד ןופ טרָא סָאד ןוא גנוטכיר יד טלעטשעגטסעפ טָאה ןעמ

 ,רעסַאװ

 ָאלָאּפ ָאקרַאמ רעדנזייר ןטמירַאב-טלעוו ןופ גנורַאפרעד עכייר יד

 עשינַאּפש ןוא עשינעילַאטיא ,עשיזעגוטרָאּפ עװַארב יד ןופ רעטעּפש ןוא

 ןופ םָאנָארטסַא ןופ עזעטָאּפיה יד טקיטעטשַאב םָאקלופ טָאה ,ןסָארטַאמ

 קיטייצכיײלג רעבָא .קידכעלייק זיא דרע יד זַא ,ײמָאלָאטּפ םוטרעטלַא

 וצ קיטנַאלטַא ןכרוד ךעלגעממוא זיא סע זַא ,גנוניימ ןייז ןפרָאװעגּפָא

 רעד לייו ,(עידניא וצ םעד ךרוד ןוא) ןַאעקָא ןשידניא םוצ ןכיירגרעד

 ,השבי ךרוד טכַאמרַאפ ןטייז עלַא ןופ טשרמולכ זיא רעטצעל

 רעד 1410 ןיא ןטָארטעגסױרַא ןיוש זיא גנוניימ רעקיזָאד רעד ןגעק

 ךוב ןייז ןיא קידנטּפױהַאב ,ילַאד רעיּפ ,רעשרָאפ ןוא חלג רעשיזיוצנַארפ

 עידניא ןוא עינַאּפש ןשיװצ חטש םעד זַא ,"טלעוו רעד ןופ דליב סָאד;

 -רָאי ןט-15 ףוס .געט עכעלטע ןיא ןרָאפכרוד ןעמ ןָאק ,ןַאעקָא ןכרוד

 -סױרַא ,ילענַאקסָאט ָאלָאַאּפ ףַארגָאמסָאק רעניטנערָאלּפ רעד טָאה טרעדנוה

 םעד טעדנירגַאב ,קידכעלייק זיא דרע יד זַא ,טקנוּפדנַאטש ןופ קידנעייג

 רעד זיא ,חרזמ ןטייו םוצ עּפָאריײא ןופ געוו'ברעמ רעד זַא ,קנַאדעג

 ףיוא עּפָאריײא םורַא-טקנעווש ןַאעקָא רעשיטנַאלטַא רעד לייוו ,רעטסצריק

 .עידניא ןוא עניכ ,ןַאּפַאי -- ברעמ ףיוא ןוא חרזמ

 רעטסקיטומ ןוא רעטסערג רעד ןדנובעגנָא ךיוא טָאה קנַאדעג םעד וצ

 טָאה הפוקת יד .סובמולָאק ףָאטסירק ,טרעדנוהרָאי ןט-15 ןופ רעדנזייר-םי

 -נעל עיינ ןופ רעקעדטנַא ןוא רעדנזייר עטמירַאב-טלעװ ליפ ןבעגעגסױרַא

 רעשיזעגוטרָאּפ) סַאיד ָאעמָאלָאטרַאב יו ,ןטנעניטנָאק ,ןעלזדניא ,רעד

 יוטרָאּפ) ַאמַאג עד ָאקסַאװ ,("גנונעפָאה רעטוג ןופ ּפַאק; ןופ רעקעדטנַא

 עד ,ַאָאבלַאב סעינונ ,(עידניא ןייק געוו-םי ַא ןופ רעקעדטנַא רעשיזעג

 ןבעגעג טשינ טָאה יז ןופ רעבָא ,רענייק .ערעדנַא ןוא ןַאילעגַאמ ,סילעס

 -לוק ,טפַאשנסיוו רעד ,טפַאשלעזעג רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ליפ ױזַא

 -ברעמ ןיא רעקירָאטסיה ליפ ,סובמולָאק ףָאטסירק יװ ,קימָאנָאקע ןוא רוט

 "-שטנעמ רעד ןיא ןטייצ עיינ יד ךיוא ןענעכער ,עקירעמַא ןוא עּפָארײא

 .ןסובמולָאק ךרוד עקירעמַא ןופ גנוקעדטנַא רעד ןופ עטכישעג רעכעל
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 םעד טרעדנעעג םָאקלופ טָאה סָאװ ,שינעעשעג עטסערג יד ןעוועג זיא סָאד

 .טייהשטנעמ ןוא טלעוװ רעד ןופ ןעזסיוא

 ץנעגילעניא ,טומ ןייז טימ טָאה סָאװ ,דלעה רעד טָא ןעוועג זיא רעוו

 -שטנעמ יד סיודָאפ ןסיוטשעג ןוא טריזינָאיצולָאװער ,רעטקַארַאכ ןטסעפ ןוא

 "גייא ןייק עגַארפ רעד ףיוא טשינ רימ ןבָאה גָאט וצ טנייה זיב ? טייה

 ,רעפטנע ןכעלטייה

 ףיוא ךיז ןלייט (ןבעל סעסובמולָאק ןופ רעשרָאּפ) ןגָאלָאבמולָאק יד

 ,רענעילַאטיא ןַא םַאטשּפָא ןופ זיא רע זַא ,ןטלַאה ענייא .תוטיש עכעלטע

 א ןעוועג זיא רע זַא ,ףיוא ןזייו רעשרָאפ ליפ .רעינַאּפש ַא -- ערעדנַא

 ןַא ןיא קיטנַאלטַא ןכרוד עוייר עלופרַאפעג יד טָאה סָאװ ,ןַארַאמ ַא ,דיי

 ,קלָאפ טפדורעג ןייז ןופ ןעמָאנ ןיא ןעמונעגרעטנוא ,גנוטכיר רעטנַאקַאבמוא

 רַאפ .עיציזיוקניא רעשינַאּפש רעד ךרוד דנַאל ןופ ןבירטרַאפ לַאטָאט

 סָאד ךיז טקיטעטשַאב יצ ,ןפַאה ןקיאור ַא ןעניפעג טלָאװעג רע טָאה םיא

 ? ןזיײװַאב יד ןענייז עכלעוו ןוא

 ןשיוצ ןריובעג זיא רע זַא ,קימיטשנייא ןענייז ןגָאלָאבמולָאק עלַא

 ַא ןעועג רע זיא ענייא טול ,1506 ןיא ןברָאטשעג ןוא 1451 ןוא 6

 ,רעמיטנגייא לעטָאה ַא ןופ -- ערעדנַא טול ,רעבעוו רעונעג ַא ןופ ןוז

 רָאג זַא ,רעכיז זיא עלַא רַאפ,ןטַארקָאטסירַא ןופ רע טמַאטש עסיוועג רַאפ

 ,םי רעד טרעבױצַאב םיא טָאה ירפ

 -רַאפ טכענ ןוא געט עצנַאג רע טגעלפ רעגיינ ןקידנענערב טימ

 עטייו ןגעוו ןעגנולייצרעד ערעייז קידנרעה ,ןסָארטַאמ טימ ןעגנערב

 ןייז ןגעוו טשינרָאג טעמכ טסייוו ןעמ סָאװ ,םעד ץָארט .סעזייר ןוא רעדנעל

 עטסטמירַאב יד ןופ קרעװ יד טנעקעג טוג טָאה רע זַא רעכיז זיא ,גנודליב

 ,ילענַאקסָאט ןוא ילַאד רעיּפ ןופ לעיצעפס ןוא ןפַארגָאמסָאק עשיאעּפָאריײא

 יד ןגױצעגסױרַא ןוא קידכעלייק זיא דרע יד זַא ,ןזיוועגפיוא ןבָאה סָאװ

 קידנעמיווש ,עידניא ןייק געוו-םי רעטנעָאנ ַא ןַארַאפ זיא'ס זַא ,הנקסמ

 ,קיטנַאלנַא ןטימ ברעמ ףיוא רדסכ

 ןייז ןרָאװעג זיא ןוא ןסירעגטימ םיא טָאה קנַאדעג רעקיזָאד רעד

 ןופ ץיּפש ןיא ןריזינַאגרָא ןופ ןַאלּפ םעיונעג ַא סיוא טעברַא רע .עיסַאּפ

 יד וצ ךיז טעדנעװ רע .עידניא ןייק עזייר ַא ּפיקעדןסָארטַאמ ןקיטומ ַא

 -רעטנוא עטגַאװעג ןייז ןרידיסבוס ןגעוו ןריקנַאב ןוא םירחוס עכייר רעונעג

 ,שינעדנעטשרַאּפ ןייק טשינ רעבָא טניפעג רע .גנומענ

 טימ טמירַאב ןַאד ןיוש זיא סָאװ לַאגוטרָאּפ ןייק ךיז טזָאל סובמולָאק
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 ןטיירב םעד טימ ךיוא יו ,רעקימעדַאקַא-ןענירַאמ ,רעדנזיירי-םי עריא

 טָאה ןעמ עכלעוו ,ןפַאלקש-רעגענ ןוא ןייב-טנַאפלעה ,דלָאג טימ לדנַאה

 רעזעגוטרָאּפ יד ווו ,עיבמַאג ,לַאגענעס ןופ ,עקירפַא-ברעמ ןופ טכַארבעג

 יד .טרעדנוהרָאי ןט-15 ןופ ןרָאי רעק-40 יד ןיא ןעמוקעגנָא ןיוש ןענייז

 רעד ךיוא יו ,ןָאבסיל ןופ םירחוס-דלָאג ןוא רעלדנעה-ןפַאלקש עסיורג

 -טפַאשנסיוואע טשרמולכ טקישעג רעהפיוא ןָא ןבָאה ,ןײלַא לעונַאמע גינעק

 ,םי"ךטיור םוצ ןוא עקירפַא-םורד ןייק ,ברעמ ןייק "סעיצידעּפסקע עכעל

 -ךלָאג יד וצ געוו ןצרוק ַא ךיוא רָאנ ,רעמיטכייר-רוטַאנ ןכוז וצ רָאנ טשינ

 "עזייר ןייז טלעטשעגרָאפ טָאה סובמולָאק ןעוו רעבָא .עידניא ןופ ןלַאװק

 ,ףיוה ןכעלגינעק ןופ "טַאר-ןעמָאנָארטסַא ןוא -רעקיטַאמעטַאמ, םעד ןַאלּפ

 ."רעטפַאהרעלעפ ןוא רעשיטסַאטנַאפע סלַא ןפרָאװעגּפָא ןרָאװעג רע זיא

 "רעד עכייר יד טימ ןַאד ךיז טנעקַאב ףָאטסירק רעקירָאי-25 רעד

 .ןענַאטיּפַאק ,ןסָארטַאמ ,רעדנזייר עשיזעגוטרָאּפ עטמירַאב יד ןופ ןעגנורַאפ

 ןשיטנַאלטַא םעד רעביא סעזייר עקילָאצליפ ערעייז ןיא לײטנָא טמענ רע
 -נַאלטַא ןפיוא) ַאריעדַאמ לזדניא םעד ףיוא וליפא ךיז טצעזַאב רע .ןַאעקָא

 עטייו ףיוא רענירַאמ עקיטומ טימ ךיז טזָאל רע ןענַאװ ןופ (קיט

 .עקירפַא ןופ ןלייט עטנַאקַאבמוא יד ןיא תועיסנ

 ןוא ןטעברַאַאב וצ רעזיצערּפ םיא טביולרעד גנורַאפרעד עיינ יד

 עידניא ןייק געוו:םי ןצרוק ַא ןכוז ןופ ןַאלּפ ןטגַאװעג ןייז ןרעסעבסיוא

 ןיא רָאּפ רעכעלגינעק רעד רָאפ םיא רע טלעטש 1484 רָאי ןיא ןוא

 ךָאנ רע זומ רָאי 8 עצנַאג רעבָא .לעבַאזיא ןוא דנַאנידרעפ -- עינַאּפש

 יד ןעו ,ןַאד טשרע טעשעג סָאד ןוא .םיא ןריטּפעצקַא ייז זיב ןטרַאװ

 רעייז ןרעכיזרַאפ ןריקנַאב ןוא םירחוס רענָאגַארַא ןוא רעזולַאדנַא עכייר

 ,גנוציטשרעטנוא עלעירעטַאמ

 ןופ רעשרעה יד ןשיװצ ןבירשעגרעטנוא טרעוװ 1492 לירּפַא ןיא

 ןכלעו טול ,ךַאמּפָא-"רעקילייה; ַא ןסובמולָאק ןוא ?עינַאּפש םענעדלָאג;

 יַאּפש רעד וצ ןרעהעג םיא ךרוד עטקעדטנַא ,םיחטש ןוא רעדנעל עלַא;

 "עציו רעייז סלַא טמיטשַאב טרעוװ ,סובמולָאק ,רע ןוא ןיורק רעשינ

 ."לַארימדַא ןוא גינעק

 ץיּפש ןיא ףָאטסירק רעקירָאי-41 רעד ךיז טזָאל טסוגױא ןט-2 םעד

 טימ ,"ַאטניּפפ ןוא יַאנינ; ,"ַאירַאמ ַאטנַאס; ,ןפיש-ןלעװַארַאק יירד ןופ

 יעיצידעּפסקע רעטייו ,רעטגַאװעג רעד ןיא ןַאמ 90 ןופ שזַאּפיקע ןַא

 ךָאנ ןוא (עיזולַאדנַא) סָאלַאּפ טָאטשיטרָאּפ רעד ןופ סױרַא טמיווש רע
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 ןופ יירשעגסיוא ןקידיירפ םעד ןסָארטַאמ ענייז ןוא רע טרעהרעד געט 0

 !השבי !השבי :טסַאמ ןטסכעה םעד ףיוא רָאטַאװרעסבָא ןקשטיגנוי םעד

 רעד ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ןעוו ,1942 רעבָאטקָא ןט-12 םעד ןעוועג זיא סָאד

 -ירעמַא םעד ףיוא סופ ןייז טלעטשעג שטנעמ רעסייוו ַא טָאה ,עטכישעג

 | ,טנעניטנָאק רענַאק

 יד סלַא טייהשטנעמ רעד ןופ טנעקרענַא ןרָאװעג ךיוא זיא גָאט רעד

 זיב טָאה ןיילַא סובמולָאק סָאװ ,םעד ץָארט ,עקירעמַא ןקעדטנַא ןופ עטָאד

 .טסווועג טשינ םעד ןופ טוט ןייז

 ןפיוא -- לזדניא רעד ןעוועג זיא חטש רעטקעדטנַא רעטשרע רעד

 יָאנ םעד ןעמוקַאב טָאה רעכלעוו ,ינַארַאנַאװג --- גַאלעּפיכרַא רעמַאהַאב

 יד ןופ ןסָארטַאמ עלופטכַארּפ ענייז ןוא סובמולָאק .רָאדַאװלַאס'ןַאס ןעמ

 ךיז ןזָאל ןוא "םייחלק ןעקנירט ,דיירפ רַאפ ןצנַאט סנפַאה עשינַאּפש

 יגעוו ןיא רעטייוו

 -- רעבמעצעד ןט"6 םעד ןוא ַאבוק ייז ןקעדטנַא רעבָאטקָא ןט-27 םעד

 ןענייז 1493 ץרעמ ןט74 םעד .(יטיַאה טנייה) ַאלָאינַאּפסע לזדניא םעד

 ןשיװצ ,ןומה ןקידיירפ ןקיזיר ַא טימ טליפעגנָא ןָאבסיל ןופ ןסָאג יד

 -רַאק ,ןלַארענעג ,ןרָאטסינימ ןופ ןשטָאק עכייר יד ךיז ןזייוװַאב'ס ןכלעוו

 שיטסַאיזװטנע טסירגַאב ןעמ .ןילַא רָאּפ רעכעלגינעק רעד ןופ ןוא ןלַאניד

 םעיינ; ַא ןופ ןוא רעדנעל עטנַאקַאבמוא עיינ ןופ רעקעדטנַא ןסיורג םעד

 ןענייז סרעטסייט ןוא רעצרעה עלַא ."עידניא רענעדלָאג רעד וצ געוו'םי

 ךיז רע טזָאל 1493 רעבמעטּפעס ןט-25 םעד .ןסובמולָאק רַאפ ןפָא טציא

 טקעדטנַא רע פיש 17 ןיוש טלייצ סָאװ ,עיצידעּפסקע ןַא ןופ ץיּפש ןיא

 "ַאי ןוא ּפולעדַאװג ,ָאקירדָאטרָאּפ ,ןליטנַא עניילק יד ףיוא ןעלזדניא ליפ

 טריזינַאגרָא (יטיַאה) ַאלָאינַאּפסע רעטקעדטנַא רעירפ רעד ףיוא .ַאקיַאמ

 ןייז ךָאנ רָאי ירד עכלעוו רעביא ,סעינָאלָאק עשינַאּפש עטשרע יד רע

 .ָאגעיד ןוז ןייז רעשרעה רעלעיציפָא טרעוו ,טיוט

 יסקע עטיױד יד רעטנוא סובמולָאק טמענ 1498 יַאמ ןט"20 םעד

 רענַאקירעמַא ןופ ןלייט עטנַאקַאבמוא עיינ טכיירגרעד רע .עיצידעפ

 "יטנייה) ָאקָאנירָא ךייט ןופ סוגסיוא םייב ןרעקנַא ןפיש ענייז .טנעניטנָאק

 עייג עטקעדטנַא עלַא רעבָא .דַאדינירט לזדניא םייב ןוא (ַאלעוזענעװ עק

 ןלעדייא; ןטרַאגעג ױזַא םעד "רעכוזידלָאג; יד טשינ ןעגנערב רעדנעל

 ,"לַאטצמ

 "ַאבמוא יד ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטסינַאלָאק עשינַאּפש יד
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 רַאפעג-טיוט ףיוא טנענַאמרעּפ טלעטשעגסיוא ןענייז ןטנגעג עיינ עטנַאק

 טייהיירפ רעייז ןקידייטרַאפ סָאװ ,"רענַאידניא / עקיטיוה-טיור יד דצמ

 ַא רָאנ ,לרעּפ ןוא ןייב-טנַאפלעה ,דלָאג ןייק טשינ ןבָאה ייז .דרע ןוא

 יד .טומ ןוא טייקטסיירד ,רעגניווצַאב עסייו יד וצ האנש עקידנענערב

 -טּפיוה, םוצ .ןרָאצ רעייז סיוא ןזָאל "רענעמרעּפוס; רעינַאּפש עטשוטנַא

 ,ןסובמולָאק --- "ןקידלוש

 סלַא עיצּפורָאק רעוויטַארטסינימדַא ןיא טקידלושַאב טרעװו רע

 תורצוא עטעװעבַארעגנָא עקיזיר ןטלַאהַאב ןיא ,גינעק-עציוו רעלעיציפָא

 לעבַאזיא ןוא דנַאנידרעפ ןופ לעפַאב ַא .הליזג ןוא הבנג ןיא ,דלָאג - ןופ

 עיסימָאק-גנושרָאפסיױא עלעיצעּפס ַא .סעיצקנופ ענייז ןיא םיא טגנעהרַאפ

 ןייז ףיוא טזייו רע .עינַאּפש ןייק ןטייק ןיא ןטדימשעג ַא םיא טגנערב

 יד ףיוא ןיוש זיא רע זַא ,ףיוה ןכעלגינעק םעד טרעכיזרַאפ ןוא דלושמוא

 סָאװ ,ָאטשינ ןיוש זיא'ס ."עידניא םענעדלָאג; ךעלקריוו םעד ןופ ןרוּפש

 ,עיצידעּפסקע עטרעפ ַא םיא טביולרעד ןעמ ,ןלעטשוצנייא

 ,ןלעװַארַאק 4 ןופ ץיּפש ןיא 1502 רָאי ןיא רעטנוא יז טמענ סובמולָאק

 ןטייו ?םענעדלָאג, ןופ רעדנעל יד ןכיירגרעד זיירּפ ןדעי רַאפ ליוו רע

 "עמַא)} ןטנַאקַאבמוא ,ןסיורג ןיא רעטייוו ןײרַא טגנירד רע :חרזמ ןשיטַאיזַא

 ּפַאק ןופ ןעלזדניא ןביאַארַאק יד םורַא טמיווש רע .טנעניטנָאק (רענַאקיר

 ןקיד-ברעמ םעיינ ַא ןכוז ךיז טזָאל רע ,ףלָאג רענכָאד םעד זיב סַארודנָאה

 זיא רע .דנַאל-רצוא ןטמיורטעגסיוא םוצ ןריפרעד םיא לָאז סָאװ ,געוו-םי

 טכערב ַאקיַאמַאי ןופ ןגערב יד ייב ןעוו ןוא .טּפעשרעד ןוא דיִמ רעבָא ןיוש

 ,סיפ יד ןופ רע טלַאפ ,םערוטש רעקרַאטש ַא סיוא

 עלַא .עינַאּפש ןייק ןרעקקירוצ ךיז ןוא עזייר יד ןסיירעביא זומ רע

 .תועיסנ עיינ זיא'ס עכלעוו טרעוורַאפ םיא ןרעוו'ס .םיא ןופ ּפָא ךיז ןרעק

 עטקעדטנַא יד ןופ ןיול "ןטרעכיזרַאפ, םעד ןלָאצ וצ ףיוא םיא טרעה ןעמ

 ,םַאזנייא .תובוח עקיזיר יד םיוק טקעד ןגעמרַאפ ץנַאג ןייז ,רעדנעל

 .ןסעגרַאפ טעמכ ,1506 ןיא רעטעּפש רָאי 2 רע טברַאטש ,עלַא ןופ ןזָאלרַאפ

 -מַא טגָאז ,ןעוועג םיא וצ ןענייז ,רוד"ינב ענייז *רַאבקנַאד , טייוו יו !

 רעשינעילַאטיא רעד ןעוו ,רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ זַא ,טקַאֿפ רעד ןטסעב

 זַא ,ןזיועגפיוא טָאה ,ישטוּפטסעוװ ָאגירעמַא ,רעדנזייר ןוא רעטנרעלעג

 ַא רָאנ ,עידניא טשינ זיא טנעניטנָאק ןסובמולָאק ךרוד רעטקעדטנַא רעד

 -רָאפ ןטיױל) ַאקירעמַא ןבעגעג ןעמָאנ ַא םיא ןעמ טָאה ,לייט-טלעוו רעיינ

 ,(רענעילַאטיא ןופ ןעמָאנ

146 



 יצצ ךיז ןרָאי עטצעל יד ןיא לעיצעּפס טָאה טפַאשנסױװ רעד ןיא- ==

 טכירגרעד רעטשרע רעד שיטקַאפ טָאה ס רעוו - ,חוכיווו- ַא .טרעקַאלּפ

 "ייז ןסובמולָאק רַאפ רָאי 500 ןיוש זַא- ,ףיוא ןזייוו ןגעװרָאנ יד .עקירעמַא

 -יטנַאק רענַאקירעמַא ןפיוא ןעמוקעגנָא דנַאלנערג ןוא דנַאלסיא ןופ ייז ןענ

 ןענייז ןסָארטַאמ ערעייז זַא ,ןזייווַאב טלעטשעגוצ ןבָאה רעבַארַא- יד ..טנענ

 .עקירעמַא-ןופצ ןייק ַאקנַאלבַאסַאק ןופ ןעמוקעגנָא 1492 .רָאי ןרַאפ ; גנַאל;

 ןוא יסענעט ןטַאטש יד ןיא ןטפירשפיוא טימ .רענייטש .ענענופעג .ןּופ

 ,רעיירבעה) ,"ורביה, יד ןבָאה סָאד זַא ,ןעגנירדסױרַא ףרַאד ַאישזדרָאשזד

 ..ןייק ןענכ דנַאל ןופ טזָאלעג ךיז קירוצ רָאי טנזיוט יירד טימ ךָאנ ,(ןדיי

 ןגעו ןדער ןשטייד ןוא ןזיוצנַארפ ,רעדנעלָאה ,רעזעניכ ךיוא .עקירעמַא

 ."טלעוו רעיינ, רעד ןופ ןרענָאיּפ עטנַאקַאבמוא יוו ךיז

 יד רָאנ זַא ,קימיטשנייא עלַא רעבָא ןענייז ,ןייז טשינ לָאז'ס יװ

 ןטימ רעײּפָארײא יד טנעקַאב שיפַארגָאעג טָאה ןסובמולָאק ןופ גנוקעדטנַא

 ןופ ןצענערג יד טרעטשעצ טָאה גנוקעדטנַא יד .טנעניטנָאק רענַאקירעמַא

 רעד ןופ טסייה סָאד ,(דרע-טָאטש) "םוראררעט-סיברָאפ רעטלַא רעד

 זיא שיטקַאפ .ןצענערג עטנַאקַאב טלָאמעד-זיב עריא ןיא טלעוו רעטלַא

 "ץדטנַא רעד טימ ןרָאװעג טקעדטנַא ,דרע-עמַאמ יד ,טענַאלּפ רעזדנוא

 יד ,לדנַאה'טלעװ םעד טלקיװטנַא קישַאר טָאה סָאװ ,עקירעמַא ןופ גנוק

 טפַאשלעזעג יד סיורָאפ ןסיוטשעג ןוא טפַאשנסיװ יד ,ןטפערק-עיצקודָארּפ

 סָאװ ,טשינ רעדנווו ןייק זיא רַאפרעד .ןעמרָאפ ענעטירשעגרָאפ עיינ וצ

 ,עטנרעלעג ליפ ןופ ןריפסיוא יד רעגיינ ןפורעגסױרַא ןבָאה ,לעיצעּפס ןדיי ייב

 ןדיי ןופ טמַאטשעג טָאה סובמולָאק רעסיורג רעד זַא ,ףיוא ןזייוו עכלעוו

 סָאװ ,םעד ןופ ךמס ןפיוא סָאד ןדנירגַאב ייז .ןענַארַאמ עשינַאּפש ןופ

 2 ןצנַאג ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא עקירעמַא ןייק עיצידעּפסקע עטשרע ןייז

 -טּפיױה יד זַא ןטקַאפ טימ ףיוא ןזייו ייז .עינַאּפש שוריג ןכָאנ ןכָאװ

 ןעוועג ןענייז גנומענרעטנוא רעטגַָאװעג סעסובמולַאק ןופ רעריסנַאניפ

 ןענַארַאמ עלַא ,רעמיטנגייא-ןקָאד ןוא םירחוס עסיורג ,ןריקנַאב עשידיי

 זיא שוריג רעד זַא ,ןַאדַאמ םעד ןסובמולָאק טגָאזעגרעטנוא ןבָאה ייז

 "עג -- עיסימ עשירָאטסיה ַא ןריפסיוא ףרַאד רע זַא ןוא ךעלדיײמרַאפמוא

 .קלָאפ טוװרּפעג רעווש .ןייז רַאפ ןפַאה ןקיאור ַא ,דנָאל ַא ןענופ
1. 

 טימ טצונַאב ךיז טָאה סובמולָאק זַא ,טקעדטנַא ןבָאה ּרעשרָאפ- ליפ ןי

 ןטנרעלעג ןשידיי ןכרוד שיאערבעה ןיא עטעברַאַאב ,(סעּפַאמ) ןטרַאק-םי
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 ןבירשעג ןטייז ןעוועג ןבָאה ןלָאז ,ךוב-גָאט-ףיש ןייז ןיא ךיוא .ָאתוכז םהרבא

 ןשטנעמ ענעדישרַאפ טימ ץנעדנַאּפסערָאק רעכייר ןייז ןיא .תירבע ןיא

 .תירבע ןיא ענעבירשעג ,ווירב ןעניפעג ךיוא ךיז ןלָאז

 ךָאנ טעװ ןסובמולָאק ןופ םַאטשּפָא ןלַאנָאיצַאנ ןגעו טיירטש רעד

 ןוא רעשרָאפ עלַא ךיז ןקינייא טקנוּפ ןייא ןיא רעבָא ,(1 ןרעיוד סיוועג

 ליפ טָאה סָאװ ,שטנעמ רעסיורג רעלופטרעוו ַא ןעוועג זיא רע :עטנרעלעג

 .עטסקיטכיוו סָאד זיא סָאד ןוא .טייהשטנעמ רעצנַאג רעד רַאפ ןָאטעגפיוא

 ןעו ,טרעדנוהרָאי ןט-19 ןיא טשרע ןבױהעגנָא ךיז טָאה רע (1

 עיצידעפסקע רעטשרע ןיי ןופ ךוביגָאט רעד (1837) ןזיווַאב ךיז טָאהיס

 .עקירעמַא ןייק
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 םאדרעטאר וופ םזארע

 שסינאמוה רעטשיודג רעד
 ץנארעלאט ראפ רעפמעק ווא

 "-טּפיוה רעד רָאנ טשינ ןעוועג זיא רעטלַאלטימ ןיא ךריק עשילױטַאק יד
 ןײלַא זיא רָאנ ,גנונעדרָא עלַאדָאעפ יד טקיליײהרַאפ טָאה סָאװ ,גָאלָאעדיא
 "כורפ טימ םיחטש עקיזיר .טַאטנעטָאּפ רעשימָאנָאקע רעקיטכעמ ַא ןעוועג
 ,ןכייט ,רעדלעוו ,"רעטעברַא-דרע ענעגייא, רעטנזיוט רענעצ ,ןדָאב ןרַאב
 .סיולק יד וצ ,ךריק רעשילױטַאק רעד וצ טרעהעג ןבָאה ןלימ ,סערעיזָא
 -רַאפ עקיטכרָאפסטָאג, ןופ ײמרַא עצנַאג ַא .סנעדרָא ענעדישרַאפ ,סרעט
 ,םירעיוּפ ןופ ןובשח ןפיוא גָאטלױװ ןיא טבעלעג ןבָאה *טָאג טימ רעלטימ
 .רעייבעלפ ןוא םוטרעגריב

 -שטנעמ סָאד זיא'ס קידניז יו ןזיוועגפיוא ןבָאה "סרעטָאפ עקילייה, יד

 ןעגנערב ןוא ןשַאװנײר ןעק עכריק עשילױטַאק יד רָאנ סָאװ ,ןבעל עכעל

 "עג "עקידניז, יד ןבָאה םעד רַאפ רעבָא ."ןטשרעביוא, םוצ טרעטיולעג

 -קעװַא טנענַאמרעּפ טזומעג ןבָאה םירעיוּפ יד .רעהפיוא ןָא ןלָאצ טפרַאד

 ןוא גינָאה ,ךלימ ,שיילפ ,טינש רעייז ןופ קלח טנעצ ַא ךריק רעד ןבעג

 "עג ןבָאה טָאטש ןיא רעגריב יד .ןטעברַא ענעדישרַאפ טסיזמוא ןריפסיוא

 "סיוא ןָא ,עלַא ןוא .עינָאמערעצ רעזעיגילער רעדעי רַאפ ןלָאצ רעייט טזומ

 -טָאטש ןפיוא "געט עקילייה עלעיצעּפס ןיא ,ןפיוק טזומעג ןבָאה ,םַאנ

 רָאנ טשינ ןבעגרַאפ ןבָאה סָאװ ,"סעיצנעגלודניא, עכעלטסּפױּפ יד ,קרַאמ

 | ,עקיטפנוקוצ יד ךיוא רָאנ ,דניז ענעגנַאגַאב ןיוש יד

 -נעל עלַא ןופ ןסָאלפעג ןענייז סָאװ ,םיחוור ןוא ,סעמוס-טלעג עקיזיר

 טשינ טלדנַאװרַאפ יז ןבָאה ,ךריק רעשילױטַאק רעד וצ עּפָאריײא ןיא רעד

 ,ןטסַאהרַאפ ןטסנײממַא ךיוא רָאנ ,רעציזַאב ןלַאדָאעפ ןטסכייר םעד ןיא רָאנ

 ןעמוקעגפיוא זיא'ס וװ ,רעדנעל עשיאעּפָאריײא-ברעמ עסיוועג ןיא ביוא
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 טזומעג ךריק עשילױטַאק יד טָאה ,טכַאמ עטריזילַארטנעצ עקרַאטש ַא

 "שטייד ןיא יז טָאה -- ןטיטעּפַא עריא ןצענערגַאב ןוא תוחנה ףיוא ןייג

 "מוא ןוא שיטָאּפסעד ,רעדנעל רעקילדנעצ ףיוא ןטלקערבעצ םעד .,דנַאל

 ןכָארבעגסיױא ןטסירפמַא טרָאד זיא ךיוא רַאפרעד .טשרעהעג קידתונמחרב

 -רַאפ טָאה סָאװ ,גנוַגעװַאב-עיצַאמרָאפער יד -- םערוטש רעסיורג רעד

 ,"םיור ןיא רעטָאפ ןקיליײה, ןופ טַאטקיד ןטולָאסבַא ןטימ טקידנע

 רעטשרע רעד טָאה סָאװ ,רענָאיּפ ריא ןעוועג זיא סָאװ ,יד ןופ רענייא

 ערעטצניפ) "ירוקסְבֶא יריווא יד ןגעק גנוקידלושַאב עקימַאלּפ ַא ןפרָאװעג

 שטנעמ ןַאד רעטסעדליֿבעג רעד ןעוועג זיא טנַארוקסבָא עקילייה, (רענעמ

 ןייז) םַאדרעטָאר ןופ םזַארע -- טסינַאמוה רעסיורג ןוא עּפָארײא ןיא

 ;(סדרַאהרעג דרַאהרעג -- ןעמָאנ רעכעלקריוו

 :ידנעלַאה רעד ןיא 146 רָאיו ןיא טלעוװ רעד ףיוא ןעמוקעג זיא רע

 "מוא- סלַא ?םַאדרעטָאר ,רעטנעצ-רוטלוק ןוא טָאטש-טרָאּפ רעסיורג רעש

 :עמוא .ןוא ערעװש ַא ןעועג זיא טנגוי ןוא טייהדניק ןייז .דניק ךעלצעזעג

 יַאק .ַא ןיא רעטעּפש ןוא .לוש-ריטסַאנָאמ ַא ןיא טנרעלעג טָאה רע .עקיט

 ןָאק ערבמַאק ןופ .ףָאשיב ןופ גנוציטשרעטנוא רעד קנַאד ַא .לוש-רעקינָאנ

 -ךיוה רעד ףיוא ערעל יד ןריאוניטנָאק ןוא ריטסַאנָאמ םעד ןזָאלרַאפ רע

 : ,זירַאּפ ןיא לוש

 ,רענעקידַארּפש ;רעקנעד רעפיט סלַא סױרַא לענש ךיז טקור םזַארע

 ,רוטַארעטיל ,;עיגָאלָאעט ןיא ,עטכישעג ןוא עיּפָאזָאליפ ןיא טנווַאהַאב טיירב

 "גנע ןיא .עּפָארײא ןופ רעדנעל טייהרעמ יד רעביא ןזײרמורַא טמענ .רע

 ,טלָאק ןָאשזד ןטסינַאמוה עטמירַאב יד טימ ךיז רע טדניברַאפ דנַאל

 םעד רע טמוקַאב עילַאטיא ןיא ;רעמיטַאל ,רעשיפ ןָאשזד ,רָאמ סַאמָאט

 -ַאב יד ךרוד גנוטכַא ןוא דובכ טימ ןעמונעגפיוא טרעוו ןוא דַארג-רָאטקָאד

 | .ןטעטירָאטיױא עזעיגילער ןוא עכעלטלעוו עטסטמיר

 ;סיורג ױזַא זיא עּפָאריײא ןיא טסינַאמוה רעטסעדליבעג סלַא םור ןייז

 םיא טרינָאּפָארּפ רעטשרע רעד ַאוסנַארּפ גינעק רעשיזיוצנַארפ רעד זא

 ַא רָאפ םיא ןעמ טגייל עירדנַאלפ ןיא .סנַארפ עד שזדעלָאק ןטימ גנוריפנָא יד

 לרַאש ץנירּפ םעד ,רעשרעה ןופ רעבעגטַאר סלַא עיסנעּפ עכעלגנעלסנבעל

 ,דניירפ ןייז 'ֹוװ ,לעזַאב ןיא טייצ רעסיוועג ַא ףיוא ךיז טצעזַאב רע .יטנעק

 טָאה ןטסגנעלמַא רעבָא .קרעוו ענייז סױרַא טיג ,רעמיטנגייא-יירעקורד ַא

 רעד סלַא טקורעגסיֹורַא ךיז טָאה רע וו ;דנַאלשטייד ןיא טכַארברַאפ רע
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 -רוטש רעסיורג רעטשרע ןוא ןטסינַאמוה עכעלטסירק יד ןופ רעריפ-טּפיױה
 | | .(ךריק עשילױוטַאק) "םודס ןקיליײהא ןופ רעמ

 -תונמחרבמוא ןוא ףּרַאש ןָא רע טפיירג קרעוװ עקילָאצליפ ענייז ןיא
 ,"סרעטָאפ עקילייה,.יד ייס ,םעטסיס ןלַאדָאעפ ןדנעשרעה םעד ייס קיד
 -ייהא יד טפמעקַאב רע .סוטסירק סוזעי ןופ ערעל יד ןטַארַאפ ןבָאה סָאװ
 ןקוב עדנילב סָאד, ,קיטסַאלָאכס יד ,ןבױלגרעבָא םעד "שינרעטצניפ עקיל
 ןופ רָאנ טשינ גנורעדָאפ יד סױרַא טקור ןוא "ןטעטירָאטױא וצ ךיז
 -ךעלכריק רעד ןופ ךיוא רָאנ ,ןבעל ןזעיגילער ןופ ןעמרָאפער עלַאקידַאר
 יז ןבָאה'ס יוװ ,עילעגנַאװע רעד ןופ טסייג ןיא ןירטקָאד רעשילױטַאק
 | ,ןטסירק עטשרע יד טכַארבעג

 טפיירג "טייקיניזמוא רעד ביול ַא; קרעװ שיריטַאס טמירַאב ןייז ןיא |
 ןופ ּפָא טכַאל רע ,ןלַאנידרַאק ,ןפָאשיב ,םיחלג עטריּפמורָאק יד ןָא רע
 -ןטָאידיאפ םעד ֹוצ טנכערַאפ רע עכלעוו ,ןטַארקָאטסירַא ןוא טײל-לדַא יד
 ןוא םַאטשּפָא-לדַא רעייז טימ --- רע טביירש --- ךיז ןסיורג יז, ,?דנַאטש
 טעדנעוו רע .ןעניטערק עטסגרע יד ןופ טשינרָאג טימ ךיז ןדיישרעטנוא
 םעד ףיוא טנערב עכלעוו ,עיציזיווקניא רעד ןגעק עינָאריא עקיסייב ןייז
 קיטכיוו-ףיט ַא ןופ, דומלת ןופ ןרַאלּפמעזקע רעטרעדנוה ןפיוה-רעטייש
 לײט-דנַאטשַאב ַא -- לביב עשידיי יד טשטייטעגסיוא טָאה סָאװ ,קרעוו
 | ."רענײמעגלַא רעד ןופ

 ןרַאפ גנוטכַא ןוא ץנַארעלָאט ןופ גנורעדָאפ יד סױרַא טקור םזַארע
 ,קרעוו ענייז עלַא .עימָאנָאטױא ןוא טייהיירפ ןייז רַאפ ,קנַאדעג ןכעלשטנעמ
 -ערגַאבמוא יד רַאפ גנַאזעג-ביולא ַא ןענייז ןעגנוטערטסױרַא ,ןטַאטקַארט
 | ."טכַארט ןוא טעברַא סָאװ ,שטנעמ ןופ ןטייקכעלגעמ עטצענ

 "נעשרעה רעד ןופ ייס קיטירק עקידנרעטעמשעצ ַא ןעוועג זיא סָאד
 .ךריק עשילױטַאק יד -- גָאלָאעדיא-טּפיױה ריא ןופ ייס ,גנונעדרָא רעקיד
 ןעוועג זיא םַאדרעטָאר ןופ םזַארע זַא ,רעקירָאטסיה עלַא ןָא ןזייוו רַאפרעד
 -וצ טָאה רעכלעוו ,עּפָארײא ןיא רעקנעד רענעטירשעגרָאפ רעסיורג רעד
 טירטסױרַא ןרענָאיצולָאװער ןטשרע םעד -- עיצַאמרָאפער יד טיירגעג
 -ַאב וצ טבערטשעג טָאה סָאװ ,(םרָאפ רעזעיגילער ַא ןיא) םוטרעגריב ןופ
 יד ןופ רוטַאטקיד רעשיגָאלָאעדיא ןוא רעשיטילָאּפ רעד ןופ ךיז ןעיירפ
 -טלעוו ַא ןפַאש ןוא ןפָאשיב ןוא ןלַאנידרַאק ערעייז ןופ ,ןטסּפױּפ עשימיור
 רעגיליב ַא טימ ,סעיצוטיטסניא עכעלטלעוו טימ ,הכולמ עזַאושזרוב עכעל
 ,םוטרעגריב םעד ןעניד לָאז סָאװ ,ךריק רעכעלטסירק
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 םזַארע ןופ קרעװ ןוא ערעל יד זַא ,ךיוא סָאד טיידַאב טערקנָאק

 םעד רַאפ גנוטיידַאב עשירָאטסיה עקיזיר ַא טַאהעג ןבָאה םַאדרעטָאר ןופ

 ןיא לעיצעּפס ,עּפָארײא ןופ רעדנעל עלַא ןיא םזישנַאטסעטָארּפ ןופ גיז

 .ךיירקנַארפ ןוא דנַאלשטיײיד

 ןטסינַאמוה עטסערג יד וצ טנכערַאפ טרעוו םַאדרעטָאר ןופ םזַארע

 שיכירג ןופ טצעזעגרעביא טָאה רע .טרעדנוהרָאי ןט-16 ןוא ןט*15 ףוס ןופ

 (ןקידלכש) ןשיטסילַאנָאיצַאר ַא טימ יז ןטכױלַאב ןוא לביב יד ןייטַאל ףיוא

 שטנעמ ןופ ןליוו ןעיירפ םעד קידנבױהסױרַא ,רַאטנעמָאק ןשיטסינַאמוה ןוא

 ךיוא ."טלעוו רעד ףיוא קילג ןייז ןופ רעדימש רעד ןיילַא ןייז ןעק סָאװ;

 -סנַאסענער עסיורג יד ןשיוװצ טרָא ןקיטכיוו ַא ןעמונרַאפ רע טָאה םעד טימ

 .רעקנעד ןוא ןטסינַאמוה

 "ירג"טלַא ןוא עשימיוריטלַא יד ןופ המכח יד ןרעטנענרעד קידנלעוו

 "עג (1 "ַאישזדַאדַאפ קרעװ ןיא רע טָאה ,רעביירש ןוא ןפָאזָאליפ עשיכ

 "עג עכעלטלעוו ערעייז ןופ ביולקסיוא ןכייר ַא רעלטייצטימ ענייז טכַארב

 יײר עצנַאג ַא רע טביירש טימרעד לעלַארַאּפ .ןעגנוזייוונָא ןוא ןעקנַאד

 עקילייהפ יד ןופ קרעװ רעביא ןטַאטקַארט עשיטירק ,עשיטילַאנַא-ףיט

 ןפירגנָא עשיריטַאס-קיסייב ענייז ."ךריק רעכעלטסירק רעד ןופ סרעטָאפ

 "קידלזייא/ ןוא ?םַאטש-ןטָאידיא, ןופ "ןעניטערק עלַאדָאעפ יד, ןגעק

 ןיא ןוא ?ַאיװקָאלָאק , ךוב ןייז ןיא ךיוא רימ ןעניפעג "םימכח עכעלטעג

 ."ווירב; ענייז

 "ָאזָאליפיזעיגילער עקיטכיוװ טרירַאב רע עכלעוו ןיא ,קרעװ ענייז

 עלַאסָאלָאק ַא טַאהעג ןבָאה ,ןעמעלבָארּפ עלַאיצָאס ןוא עשיטילָאּפ ,עשיפ

 ןופ םזַארע זיא ןיז םעד ןיא .עּפָאריײא ןופ רעדנעל עלַא ןיא גנוקריווסיוא

 .טרעדנוהרָאי ןט-16 ןוא ןט-15 ףוס ןופ *רעטלָאװ; רעד ןעוועג םַאדרעטָאר

 -לעזעג רעד ןופ שרַאמסיורָאפ םעד רַאפ געוו םעד טרעטסַאלפעג טָאה רע

 .טפַאשנסיוװ ןוא רוטלוק ,טּפַאש

 ןטמירַאב םעד ,רוד"ב ןסיורג ןייז ןוא םַאדרעטָאר ןופ םזַארע

 ,הלבק רעשידיי ןופ ןוא שיאערבעה ןופ רענעק ןוא טסינַאמוה ןשישטייד

 "קַאפ ."דנַאלשטייד ןופ ןגיוא ייווצ יד, ןפורעג ןעמ טָאה ,ןילכיור ןַאהָאי

 -רעגריב ןשטייד םענעמוקעגפיוא ןופ ןגיוא יד ןעוועג סָאד ןענייז שיט

 לַאקידַאר ןעוועג תוביס עשירָאטסיה ייר עצנַאג ַא בילוצ זיא סָאװ ,םוט

 ירימ ןעעז סָאד .ןטַאט ןיא שיטסינוטרָאּפָא-קידתונדחּפ ןוא רעטרעוו ןיא
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 ןופ ליפ רָאפ םיא ןפרַאװ סָאד ןוא םַאדרעטָאר ןופ םזַארע ייב ךיוא ,בגא

 ,רעקיטירק ןוא ןפַארגָאיב ענייז

 ןקיזיר ןוא גנוטיידַאב עלַאסָאלָאק ןייז טשינ רעבָא טרענימרַאפ סָאד

 -טפַאשלעזעג עיינ ןופ ןוא קנַאדעג םענעטירשעגרָאפ ןופ גיז םזצ גַארטיײב

 .ןעמרָאפ עכעל

 ,.רעטרעומירפש (ן
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 רעגיילשנורג רעד - קינרעצאק 'אלאקי
 וינאנארטסא רענרעדאמ רעד ןו

 וצ טסייה סָאד ,ןזיר-סנַאסענער יד וצ טנכערַאפ טרעװ קינרעּפָאק

 טגַאװעג ןבָאה סָאװ ,טרעדנוהרָאי ןט-16 -- ןט-14 ןופ רעקנעד עקיטומ יד

 / ףריק עשילױטַאק יד יו ?שרעדנַא וליפא, ,קידנעטשטסבלעז ןטכַארט וצ

 ןיא רעטָאפ רעקיליה רעד יו שרעדנַא ,טביולרעד ןוא טנכייצעגנָא טָאה

 ,םיור

 יד ןפרָאװעגּפָא טָאה רע זַא ,טיידַאב סָאד טָאה קיטקַארּפ רעד ןיא

 ןופ ןפוא ןשיטסַאלָאכס םעד ןופ ךיז טיײרפַאב ,סעמגָאד עכעלרעטלַאלטימ

 -ַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטקַאפ ןוא ?טפַאשנסיווק רעד ןופ ןסירעגּפָא ,ןטכַארט

 רעד ףיוא םעלַא רַאפ ,ןטעטירָאטיױא ןוא םירפס עקילייה יד ףיוא רָאנ טריז

 ,לעטָאטסירַא ןופ עיפָאזָאליפ

 -ּמָא טָאה סָאװ ,רעטנרעלעג רעסיורג רעטשרע רעד זיא קינרעּפָאק

 זיא דרע יד זַא ,גנוגייצרעביא ,רָאי 1500 טניז ,עקידנשרעה יד ןפרָאװעג

 ןרעטש ,ןטענַאלּפ ,ןוז יד ןזיירק ריא םורַא ןוא סרעווינוא ןופ רעטנעצ רעד

 .(1 ןטעמָאק ןוא

 "סיס רעשירטנעצַאעג רעד קיטכעמלַא טשרעהעג טָאה םיא זיב לייוו

 ןייז .טלעוו:-לַא רעד ןופ יובעג םעד טשטייטעגסיוא ױזַא טָאה סָאװ ,םעט

 רעיינ רעד רַאפ טרעדנוהרָאי ןט-2 ןיא ,םוטרעטלַא ןיא ןעוועג זיא רעדנירג

 "ןַאלק ףַארגָאעג ןוא םָאנָארטסַא רעשיכירג רעסיורג רעד ,גנונעכער-טייצ

 .רעשיאעמָאלָאטּפ ךיוא םעטסיס םעד ןעמ טפור רעבירעד .סואעמָאלָאטּפ סויד

 "עג זיא ?טסעַאגַאמלַא; טסייה סָאװ ,סועמָאלָאטּפ ןופ ךוב םעד ןיא

 ךיז טָאה עכלעוו ,דרע רעד ןופ עיציזָאּפ עלַארטנעצ יד טנכיײצעגנָא ןעוו

 עשילמיה עלַא טזיירקעג ןבָאה ריא םורַא ןוא ןטימ עמַאס ןיא ןענופעג

 .ךוז יד ךיוא םעד ןיא ,רעּפרעק

 -רָאפ רעד וצ ןדנובעגנָא שיטקַאפ טָאה קרעוװ עטנָאמרעד"-ןביוא סָאד
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 .סעיצַאזיליװיצ עטסטלע יד ןופ רעקלעפ יד ייב סרעווינוא ןופ גנולעטש
 -ינָאליבַאב ,עשירושא יד ןבָאה סועמָאלָאטּפ רַאפ רָאי טנזיוט עכעלטע ןיוש
 יד טלעטשעגסיוא רעקנעד ןוא ןפָאזָאליפ עשיזעניכ ןוא עשיטּפיגע ,עש
 זיא עמעכס רעייז ןיא .גנונעדרָא רעסיוועג ַא ןיא ןרעטש עקידנרעדנַאװ
 ןבָאה ריא םורַא .םעטסיס ןרַאטענַאלּפ ןופ רעטנעצ רעד ןעוועג דרע יד
 ַא) ערעפס ַא ןעמוקעג זיא רעכַאנ ,ןרעטש עקידנרעדנַאװ ןביז טזיירקעג
 ןוא .ןרעפס-לַאטשירק ייווצ רעטעּפש ,ןרעטש עכעלגעווַאבמוא טימ (למיה
 רעד ןענופעג ךיז טָאה ,למיה ןטפלע ןיא ,עיצקורטסנָאק עצנַאג יד רעביא
 -סגנוגעװַאב עטשרע יד -- "וטָאמ-ַאמירּפ , ןוא "טקעטיכרַא רעקיטכעמלַא;
 םעד עירעטַאמ רעכעלגעווַאבמוא רעד ןבעג טפרַאדעג טָאה סָאװ ,טפַארק
 ןעמ טָאה "וטָאמ-ַאמירּפ, רעד רעטנוא .גנַאג ריא ןזָאל ןוא ,סיוטש ןטשרע
 -ןיירַא ךיוא טָאה סָאװ ,טלעװ רעד ןופ רעפעש םעד סלַא ,טָאג ןענַאטשרַאפ
 | .(גנוגעווַאב) ןבעל ריא ןיא ןזָאלבעג

 טרענײמעגלַארַאפ ,םעטסיס ןייז ןיא ,יעמָאלָאטּפ טָאה ןעעז רימ יו
 םיא רַאפ רָאי טנזוט עכעלטע ןיוש זיא סָאװ ,גנוניימ עשימָאנָארטסַא יד
 .טנַאקַאב ןעוועג

 זיא סרעווינוא ןופ יובעג רעשירטנעצָאעג ,רעשיאעמָאלָאטּפ רעד טָא
 ,םעד ךָאנ רָאי 200 עצנַאג ךָאנ סעיסוקסיד םוש ןייק ןגילעגרעטנוא טשינ
 םויברא סובינָאיצולָאװער עד, קרעװ טמירַאב ןייז ןיא טָאה ,קינרעּפָאק יו
 ןזיוועגפיוא ,(רעּפרעק עשילמיה יד ןופ ןעגנוגעווַאב יד ןגעוו) ?םויטסעלעצ
 ,טייקשלַאפ ןייז

 ,עטנרעלעג .ןצנעװקעסנָאק עשיגַארט רַאפ קערש ןעוועג זיא הביס יד

 טסוװעג ןיוש ןבָאה סָאװ ,ןסָארטַאמ ןוא ןרָאטַאגיװַאנ ךיוא יו ,רעשרָאפ

 םעטסיס רעשירטנעצָאעג רעד זַא ,טלעטשעגטסעפ שיטקַארּפ וליפא ןוא

 םעד ןגעװ טַאהעג ארומ ןבָאה ,רעקיטכיר-טשינ ַא ,רעטפַאהרעלעפ ַא זיא

 .ןדער וצ ךיוה

 "יהא ריא טימ ,ךריק עקידנשרעה:קיטכעמלַא ,עשילױטַאק יד ביוא
 ןפיוה-רעטייש םעד ףיוא ןענערברַאפ טנעקעג טָאה "עיציזיווקניא רעקיל
 ,רַאפרעד רָאנ ָאנורב ָאנַאדרָאשזד ןטנרעלעג ןשינעילַאטיא ןסיֹורג םעד

 בוא ;עקיטכיר ַא זיא ערעל סקינרעּפָאק זַא ,ןזיוועגפיוא טָאה רע לייוו

 רעקיזיפ ןלַאינעג םעד ,גנואָארד-שיוט רעטנוא ,ןעגניווצ טנָאקעג טָאה יז

 -ביר רעד ןגעוו ןזייוװַאב ענייז ןפורּפָא לָאז רע ,ײלילַאג םָאנָארטסַא ןוא
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 ןבָאה טנָאקעג ןשטנעמ ןבָאה ױזַא יו זיא ,עירָאעט סקינרעּפַאק ןופ טייקיט

 ? טכַארטעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןפָא ןדער וצ טומ

 "מוא רָארעט רעקיטולב רעד ןָאק עטכישעג יד רעבָא טזייוו'ס יו

 ןעשעג ךיוא זיא ױזַא .תמא םעד טשינ לָאמנייק רעבָא ,ןשטנעמ ןעגנערב

 "ייז ןעמַאלּפ יד ןיא .םעטסיס ןשירטנעצָאילעה ,ןשינַאקינרעּפָאק םעד טימ

 ,טגיזעג טָאה רע רעבָא ,ןלָאטסָאּפַא ענייז ןעמוקעגמוא ןענ

 לֹא א
 א

 רעד ןיא 1473 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא קינרעּפָאק יַאלָאקימ

 ןרעטלע עשירחוס ,עכעלגעמרַאפ ןופ ןוז סלַא .ןורָאט טָאטש רעשיליוּפ

 ,גנודליב ןעמוקַאב וצ טייקכעלגעמ יד רע טָאה

 ןשינָאלעגַאי ,עּפָארײא ןיא ןַאד ,ןטמירַאב םעד ףיוא טרידוטש רע

 "עילַאטיא יד ףיוא -- רעטעּפש רָאי רָאּפ ַא .עקָארק ןיא טעטיזרעווינוא

 לעלַארַאּפ טנרעל רע וװ ,ַאודַאּפ ןוא עינָאלָאב ןיא ןטעטיזרעווינוא עשינ

 ךיז טמענרַאפ רע .עימָאנָארטסַא ןוא ןיצידעמ ,גנובעגצעזעג עשינָאנַאק

 עדנסיירַאפ יד ןייא טּפַאז רע .יײרעלָאמ ןוא (עיזעָאּפ) רוטַארעטיל טימ ךיוא

 "יירפ םוצ גנורערַאפ ןוא עביל ריא טימ רוטלוקיסנַאסענער רעד ןופ טפול

 ,טייקכעלנעזרעּפ ןייז ןוא שטנעמ םעד רַאפ גנוטכַא ריא טימ ,קנַאדעג ןע

 .ןעלפייווצ ןוא ןטכַארט ןופ ןפוא ןכעלטלעוו ריא טימ

 -רַאפ ןוא רעכייר רעד ןופ ךמס ןפיוא ןלעטשטסעפ סָאד ןעק ןעמ

 רעד טריזילַאנַא ןוא טנעיילעג טָאה'ס עכלעוו ,רוטקעל רעקיטרַאנדיש

 .רעטנרעלעג רעשילױוּפ ,רעגנוי

 ,עכעלטפַאשנדײל ַא ןעוועג זיא ךוב ןכעלטפַאשנסיו םוצ עביל ןייז

 ןפױא טכַאמעג טָאה רע עכלעוו ,ןציטָאנ עקיטכיוו ןבילברַאפ ןענייז סע

 ןלַאפעגנײרַא םיא זיא סָאװ ,קרעוװ ןדעי ןופ טעמכ עליה רעד ןוא דנַאר

 .טנַאה ןיא

 טייהניוועג רעד רַאפ םיא ןשטנעב רעשרָאפ ןוא ןפַארגָאיב ענייז

 -גײרַא יד (טונימ רעסייה רעד ףיוא) "יטנַארגַאלּפ ןיא, ןריטנעמָאק וצ

 ןבָאה םורַא ױזַא .ןעגנוקרעמַאב ענעגייא ןכַאמ ןוא ןעקנַאדעג עטנעיילעג

 רעכלעוו ,געװ םעד ,טירט ייב טירט ,טשרָאפעגכָאנ ןגָאלָאקינרעּפָאק ליפ

 -עדטנַא רעשימָאנָארטסַא ,רערענָאיצולָאװער רעד וצ טריפרעד םיא טָאה

 .יובעג"סרעווינוא םעד ןופ גנוק

156 



 ןיא ,רעטמירַאב רעד טגנערב סע ןכלעוו ,ליּפשייב ַא ןבעג רימָאל

 גיוודול -- רעטנרעלעג ,ןלױּפ ןקידהמחלמרַאֿפ ןיא ןרָאי רע"20 יד

 רבחמ ןוא טעטיזרעוונוא ןשינָאלעגַאי ןפיוא רָאסעּפָארּפ ,רעיימנעקריב

 -ָאקימ; :ערעל ןייז ןוא ןקינרעּפָאק טעמדיוועג קרעו עקיטכיוו ייווצ ןופ

 : "ַאנַאקינרעּפָאק ַאטַאמָארטס, ןוא "קינרעּפָאק יַאל

 טעטיזרעווינוא רעװָאקַארק ןפיוא טנעדוטס רעקירָאי-22 סלַא ךָאנ;

 סנָאפלַא גינעק ןשיליטסַאק ןופ "ןלעבַאט יד טפיוקעג קינרעּפָאק טָאה

 "ילקיוא ןופ "עירטעמָאעג ןופ ןטנעמעלע יד , ןוא 1251 רָאי ןופ ןט-7 םעד

 | .עבַאגסיױא רעשינײטַאל רעטשרע רעייז ןיא ,ןסעד

 ,ןציטָאנ ענייז טימ ןבירשרַאפ ןדנַאר עלַא ףיוא ןענייז רעכיב עדייב

 תוכייש ןטקעריד ַא ןיוש ןבָאה עכלעוו ,ןעמַארגַאיד ןוא ןעגנונעכערסיוא

 .""םעטסיס (2ןשירטנעצַאילעה ןטעברַאַאב רעטעּפש ןייז וצ

 "ןעזרעפ רעד ןופ קרעװ עכעלטפַאשנסיוװ "ענעבירשרַאֿפ,; עכלעזַא

 (עשילױוּפ) רענורָאט ןענופעגּפָא ןבָאה ןקינרעּפָאק ןופ קעטָאילביב רעכעל

 רָאסעּפָארּפ ןוא ץרוק ןוא עווָארפ טרעדנוהרָאי ןט:19 ןופ עטנרעלעג

 ןוא ןרעטנעצ"עיצַאטנעמוקָאד עשיאעּפָאריײא ענעדישרַאפ ןיא רעיימנעקריב

 ןענייז ייז ווו ַאלַאסּפוא טָאטש רעשידעװש רעד ןיא םעלַא רַאפ ,ןוויכרַא

 רעקירעי*20 רעד ןופ טייצ רעד ןיא ,1626 רָאי ןיא טביױרעגקעװַא ןרָאװעג

 װַאטסוג גינעק ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,ײמרַא עשידעווש יד .המחלמ

 וװ ,גרָאבמָארפ טָאטש רעד טימ עימרַאװ ןעמונעגנייא ןַאד טָאה ,ףלָאדַא

 ענעגייא ןייז -- טַאטשרַאװ ןכעלטפַאשנסיװ ןייז טַאהעג טָאה קינרעּפָאק

 .קעטָאילביב ןוא עירָאטַאװרעסבָא

 ןציטָאניקינרעּפָאק "עסייה; ענענופעגּפָא לָאצ רעסיורג רעד ןופ

 ןופ טנָאקעג ,ןגָאלָאעכרַא יו יונעג ,רעקיזיפ ןוא ןעמָאנָארטסַא ןבָאה

 ןצנַאג םעד ןרירװַאטסער ,ןריפסיוא ןוא ןעקנַאדעג ענייז ןופ ךעלכעלייט

 ,גנוקעדטנַא רעלַאינעג ןייז ןופ עטכישעג יד -- ןינב

 ,ךָאנ טנעדוטס סלַא ,גנוי רָאג זַא ,ףיוא ןזייוו רעשרָאפ עטמירַאב

 רעד ןופ ןכורּפשרעדױו עכעלרעניא יד טקרעמַאב קינרעּפָאק טָאה

 .עירָאעט רעשיאעמעלָאטּפ

 רעינָאלָאב ןפיוא ,1500-1496 ןרָאי יד ןיא ,רעבָא ,עילַאטיא ןיא

 ַארַאװַאנ קינימָאד רָאסעּפָארּפ טימ ןעמַאזצ טָאה רע וװ טעטיזרעווינוא

 טָאה ,סעיצַאװרעסבָא עשימָאנָארטסַא עוויסנעטניא טריפעג (ערַארעּפ ןופ)

 ןיא .םעטסיס ןשירטנעצָאעג ןופ טייקשלַאפ רעד ןיא טגייצעגרעביא ךיז .רע
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 םעטָא ןטּפַאכרַאפ ַא טימ קינרעּפָאק טָאה 1497 ץרעמ ןט-9 ןופ טכַאנ רעד

 -עדלַא ןרעטש ןטסלעה םעד "טקעדרַאפ, טָאה הנבל יד יװ טריװרעסבָא

 יז ַאקערוע , : ןגירשעגסיוא טָאה רֶע ןוא עיצַאלעטסנָאק-ריטס רעד ןופ ןַארַאב

 .(3 (!ןענופעג בָאה 'כ)

 -סיס רעשיאיײמָאלָאטּפ רעד זַא ,יונעג טלעטשעגטסעפ ןַאד טָאה רע

 ןפוא ןשיסנַאסענער ןעיירפ ןוא ןערב טימ .רעטפַאהרעלעפ ַא זיא םעט

 ךעלקריוו ַא ןטעברַאַאב וצ ןטערטעגוצ רע זיא ,ןשרָאפ ןוא ןטכַארט ןופ

 .עיצקורטסנַאק-סרעווינוא רעד ןופ ,למיה ןופ דליב

 יווַצ טימ ןעמוקעג רע זיא ןעגנושרָאפ עכעלטנירג ,עטפיטרַאפ וצ

 גנולעטשטסעפ יד שלַאפ זיא'ס זַא ,ןזיוועגפיוא טָאה רע .ןזעט עקיטכיוו עייג

 ללעטָאטסירַא ,ןָאטַאלּפ ,טַארקָאס -- ןפָאזָאליפ עשיכירג-טלַא יד. ןופ

 רעד ןופ ייז ןעעז רימ יװ ,ןרעטש יד ןופ ןעגנוגעװַאב יד זַא ,ײמעלָאטּפ

 -רַאפ רָאנ דרע רעד םורַא ךיז טגעװַאב ןוז יד טשינ .עלַאער- ןענַייז ,דרע

 זיא ,וז רעד ןופ גנוגעװַאב סלַא ךיז טכַאד זדנוא סָאװ ,סָאד; ,טרעק

 -וצ ןזירק רימ רעכלעװ טימ ,דרע רעד ןופ רָאנ ,גנוגעװַאב .ריא טשינ

 ןעגנוגעװַאב עבלעז יד .טענַאלּפ רעדנַא רעדעי יוװ ,ןוז רעד םורַא ןעמַאז

 -דרע רעד ןופ רָאנ ,גנוגעווַאב רעייז ןופ טשינ ןעמוק ןרעטש יד ןופ

 .גנוגעװַאב

5 
 "בק

 ,רוד-ינב ענייז עלַא יו ,קינרעּפָאק טָאה רעטנרעלעג סנַאסענער סלַא

 עשימױר-טלַא ןוא עשיכירג-טלַא יד ןופ קרעוװ יד וצ ןדנובעגנָא ךיוא

 ןופ ןטפירש יד ןיא זַא ,זיוועגפיוא טָאה רע .רעביירש ןוא ץפָאזָאליפ

 "נעד עשיאיירָאגַאטיּפ יד זַא ,גנולעטשטסעפ ַא ןענופעג רע טָאה ָארעציצ

 ?ךיז טגעװַאב דרע יד זַא ,טביולגעג ןבָאה ,סָאטנַאפקע ןוא סַאטעקיה רעק

 רעשיכירג רעטמירַאב רעד טגָאזעגסױרַא ךיוא טָאה קנַאדעג ןבלעז םעד

 סּויַאק רעביירש רעשימיוריטלַא רעד ,קרַאטולּפ ףָאזָאליפ ןוא רעביירש

 .ערעדנַא ןוא שוינילפ

 רַאפ גנַאל ,גנַאל ןיוש זַא ,ןזיועגפיוא קינרעּפָאק טָאה םורַא ױזַא

 רעטקיליײהרַאפ רעד ןופ טייקיטכיר יד טרינָאיטסעװק רעשרָאפ ןבָאה ,םיא

 .דרע רעד ןופ טייקכעלגעווַאבמוא רעד ןגעוו ןירטקָאד

 טָארד סע סָאװ ,טסוװעג טוג טָאה קינרעּפָאק סָאװ ,םעד ץָארט ןוא
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 ןטָארטעגסױרַא ,עלַא ןגעק רענייא רע זיא ,טײקטגַאװעג . ןייז רַאפ םִיא

 ' ;?ףָאלב ןטקיליײהרַאפ, ןגעק

 -ילױטַאק ַא ןעוועג ןיײלַא זיא רע זַא ,ןסעגרַאפ טשינ ייברעד .רימָאל

 רעשינָאנַאק ןופ רָאטקָאד 1502 טייז) גָאלָאעט ןוא רעכעלטסייג רעש

 קינָאנַאק סלַא טמיטשַאב ןרָאװעג רע- זיא :1497 רָאי ןןיא .ךָאנ * .(טכעֶר

 ןופ .טַאּפָאקסיּפע רעימרַאװ ןכרוד (גנַאר ןרעכעה  ןופ הלג רעשילױטַאק)

 םעד --- רעטעפ ןייז ןופ רַאטערקעס סלַא .ךיוא רע טעברַא 1512 זיב 6

 . ,קרַאבזדיל ןופ ףָאשיב ןשילרוטַאק

 ןכעלטעג; ןיא טקעטשעג טָאה רע סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ

 סָאד טלעװ יד ןפרָאװעג רע טָאה ,רַאפרעד ךיוא רשפא ןוא "רעגַאל

 .תמא ןופ טכיל עשיאײטעמָארּפ

 רַאפ ןגָארטרָאפ יד ןיא ,רעטנרעלעג רעקירָאי-27 סלַא ,1500 רָאי ןיא

 זַא ,ףיוא טסיירד רע טזייו ,םיור ןיא טעטיזרעווינוא ןופ ןטנעדוטס .יד

 -ַאק .רעטפַאהרעלעפ ַא זיא םעטסיס רעשירטנעצַאעג רעטקיליײחהעג רעד

 "יו יד טקעדטנַא סָאװ ,רעטנרעלעג רעסיורג רעטשרע רעד זיא קינרעּפ

 טציטשעג ךיז טָאה סָאװ עירָאעט רעשיאיימָאלָאטּפ רעד  ןופ ןכורּפשרעד

 ןעגנוגעווַאב עקיסעמכיילג ןגעוו ,ןּפיצנירּפ עשלַאפ סעלעטָאטסירַא ףיוא

 -ַאב יד זַא ,ןזיועגפיוא טָאה רע :ןזיירק ןופ םרָאפ ןיא ךעלסילשסיוא

 טשינ ןענייז ייז .סָאד ןענעקײלרַאפ (רעּפרעק עשילמיה יד ןופ)) ןעגנוגעוו

 ,ןזיירק ןופ םרָאפ ןיא רָאנ טשינ ןוא עקיסעמכיילג ןייק

 ןלױּפ ןייק עילַאטיא ןופ קידנעמוקקירוצ זַא ,ןטלַאה ןפַארגָאיב ענייז

 עמעכס יד טיירג טַאהעג ןיוש קינרעּפָאק טָאה 1504 יַאמ .ןיא ,עימרַאװ ןייק

 ןשירטנעצָאילעה ןופ -- שינערעקרעביא רעשימָאנָארטסַא רעסיורג ןייז ןופ

 .םעטסיס

 טייקלענש ַא טימ ןוז רעד םורַא דרע יד טזיירק ,ןסייוו רימ יו

 ןיא רעטעמָאליק 1800 טסייה סָאד ,עדנוקעס ַא ןיא רעטעמָאליק 20 זופ

 יי ב ,העש ַא

 עשידרע יד ,זדנוא ייב טפַאש ןוז רעד םורַא דרע רעד ןופ "ףיול; רעד

 ערעדנַא זַא ,ךיז טגעװַאב ןוז יד זַא ,גנוגייצרעביא עשלַאפ יד ,רעגריב

 ,טרָא ןַא ףיוא טייטש טענַאלּפ רעזדנוא רָאנ ,ךיז ןגעװַאב רעּפרעק עשילמיה

 רעד ןופ רעטקַארַאכ ןויטַאלער םעד ןזיוועגפיוא טָאה קינרעּפָאק -+

 'זיא סָאד רעבָא ןרעטש יד ןופ גנוגעווַאב ,זדנוא ךרוד ,רעטריװרעסבָא

 .ריפניירַא ןַא ןעוועג רָאנ
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 -עדרא יד יונעג טנכיײצעגנָא רע טָאה ןטנעמורטסניא עוויטימירּפ טימ

 ןזיירק סָאװ ,ןטענַאלּפ עטנַאקַאב ןַאד (4 ףניפ יד ןופ ייר רעד טול גנוג

 ןופ ןטענַאלּפ יד ןופ טייקטייוו יד טנכיײצעגנָא ךיוא טָאה רע .ןוז רעד םורַא

 ,דרע רעד וצ ןוז רעד ןופ טייקטייו יד סָאמ סלַא קידנעמענ ,ןוז רעד

 ,(ןָאילימ 149 .יונעג) ,רעטעמָאליק ןָאילימ 150 עּפַאנק טפערטַאב סָאװ

 265 רָאי ןיא ךָאנ טָאה ,דרע רעד וצ ןוז רעד ןופ טייקטייוו יד טָא

 רעדָא ,קירוצ רָאי 2238 טימ טסייה סָאד ,גנונעכער"טייצ רעיינ רעד רַאפ

 רעשיכירג"טלַא רעד טנכערעגסיוא ,ןקינרעּפָאק רַאפ רָאי 1900 רעכעה טימ

 ,סָאמַאס ןופ קרַאטסירַא ,ףָאזָאליפ

 א

 ןוא ןטקיליײהעג םיא זיב ,ןצנַאג םעד טרעקעגרעביא טָאה קינרעּפָאק

 ,ךיא ןעמ טגָאז רַאפרעד .סרעווינוא ןופ יובעג ,ןקידנשרעה קיטכעמלַא

 ."דרע יד טגעװַאב ןוא ןוז יד ןטלַאהעגנייא; טָאה רע זַא

 -רעּפָאק טָאה שינערעקרעביא עכעלטפַאשנסיװ ערענָאיצולָאװער יד

 "רעסבָא עשיטילַאנַא-ףיט ענייז קנַאד ַא זיולב טשינ ןריפכרוד טנָאקעג קינ

 רימ לייוו .טייקנקַָארשרעדמוא ןוא טומ ןייז קנַאד ַא ךיוא רָאנ ,סעיצַאװ

 רעטנעצ רעד זיא דרע יד טשינ זַא ,גנולעטשטסעפ ןייז זַא ,ןײטשרַאפ ןזומ

 "קערש זעיגילער ,הפוקת רענעי ןיא ןעוועג זיא ,ןוז יד רָאנ ,סרעווינוא ןופ

 ,טרעװרַאפ גנערטש שיטילָאּפ ןוא ףיירט ךעל

 ןופ יובעג ןשירטנעצָאעג ןופ טייקיטכיר רעד ןיא ןעלפייווצ רַאפ

 ןקילייהג םעד ןוא ךריק רעשילױטַאק רעד ךרוד טרינָאיצקנַאס ,סרעווינוא

 ןיא טױט "רעקילייה, ַא -- טיוט טָארדעג טָאה ,(טסּפױּפ םעד) "רעטָאפ

 .עפ ַאדיָאטיױא ןופ ןעמַאלפ יד

 ןעוועג ,טױט ןרַאפ קערש יד יו רעקרַאטש זיא ןקינרעּפָאק ייב

 ,תמא ןרַאפ ףמַאק רעד

 ילעוו טימ רוטַארַאּפַא -סגנושרָאפ יד ,טַאטשרַאװ-סטעברַא סקינרעּפָאק

 טָאה טייצ ןייז ןיא .עוויטימירּפ ַא ןעוועג זיא טצונַאב ךיז טָאה רע רעכ

 "וה טימ .ןּפָאקסעלעט ןייק טימ טרינַאּפסיד טשינ ךָאנ טפַאשנסיװ יד
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 רעד ּפָאקסעלעט ןשימָאנָארטסַא ןַא טריאורטסנָאק רעטעּפש רָאי טרעד

 "סניא רעד ,ײלילַאג םיא ךָאנ דלַאב ןוא ,רעלפעק רעטנרעלעג רעשטייד

 רעּפרעק עשילמיה יד "טּפַאכעג, טָאה קינרעּפָאק ןכלעוו טימ טנעמורט

 ענעפורעג-ױזַא יד -- ץלָאה ַא ןעוועג זיא ,טנעמַאמריפ-ןרעטש םעד ףיוא

 טָאה ןעמ עכלעוו ,(ןּפַאכ-עבַאל ,ןרעטש ַא טיײידַאב ָארטסַא) עבַאלָארטסַא

 -ָאמ ַא טימ יז קידנטערטרַאפ ,ןצונ וצ טרעהעגפיוא ה"י ןט-17 ףוס ןיוש

 -מָארפ ןיא עירָאטַאװרעסבָא ןייז .רישכמ ןטרעסעבעגסיוא-ליפ ןטריזינרעד

 ןבָאה ןטרָאד .םערוט-סגנוקידיײטרַאפ ַא ףיוא טריזינַאגרָא ןעוועג זיא גרָאב

 טרָא סָאד ןלעטשוצטסעפ עקיטיונ ,ןעגנוטכירנייא עלַא ןענופעג ךיוא ךיז

 עטסרעמ יד .רעּפרעק עשילמיה יד ןופ סעיצַאװרעסבָא ןריפוצכרודַא ןוא

 ,טכענ יד ןיא טריפעגכרודַא רע טָאה ייז ןופ

 -ַאּפַא עשימָאנָארטסַא יד סיוא טנייה טעז גיײצליּפש עשירעדניק יו

 ןעוו ,טנייה .קינרעּפָאק יַאלָאקימ טצונַאב ךיז טָאה'ס רעכלעוו טימ רוטַאר

 -יוועלעט ,קינָארטקעלע ,ןּפָאקסעלעט-ָאידַאר טימ טרירעּפָא טפַאשנסיװ יד

 -ַאּפַא-ָאטָאפ רעזיצערּפ ,סעיצַאטס עשימסָאק עשיגָאלָארָאעטעמ טימ עיז

 ַא וצ ךיז ןטיירג ןוא הנבל רעד ףיוא ןדנַאל ןעמָאנָארטסַא ןעוו ; רוטַאר

 -ָאטַארָאבַאל עשימסָאק קיטעט ןיוש ןענייז'ס ןעוו ,סרַאמ ןפיוא ?גנירּפש;

 עטסזיצערּפ יד טימ עטנפָאװַאב ,עטנרעלעג טימ סעירָאטַאװרעטבָא ןוא סעיר

 ,עקידכעבענ ַא רוטַארַאּפַא-קינרעּפָאק יד סיוא טעז ,ןטנעמורטסניא

 ןטייקכעלגעמ יד ןשיוצ ץרָאּפָארּפסיד יד רעבירעד זיא סיורג יו

 .רעד רעלַאסָאלָאק ןייז ןופ ןטַאטלוער יד טימ ,טַאהעג טָאה רע עכלעוו

 .גנוכיירג

 רעשירטנעצָאילעה רערענָאיצולָאװער ןייז -- גנוקעדטנַא סקינרעּפָאק

 ,עימָאנָארטסַא ןיא רָאנ טשינ שינערעקרעביא ןַא ןעוועג זיא (5 םעטסיס

 .טפַאשנסיװ:רוטַאנ רעצנַאג רעד ןיא רָאנ

 רעד ןופ קיטקעלַאיד יד; ךוב ןייז ןיא םעד ןגעוו טביירש סלעגנע

 טימ טַאט רערענָאיצולַאװער ַא ןעוועג זיא ערעל סקינרעּפָאק, :"רוטַאנ

 רעד ןופ טײקיגנעהּפָאמוא ריא טרעלקרעד טָאה טפַאשנסיװ:רוטַאנ יד ןכלעוו

 ."סיורָאפ טרירעג טירט-ןליימ טימ ןוא עיגָאלַאעט

 טפַאשנסיװ רעד ןופ ןגייווצ עלַא ףיוא טקריוועגסיוא טָאה קינרעּפָאק
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 "יירגרעד ןוא ןדָאטעמ-סגנושרָאפ עיינ רַאפ געו םעד טרעטסַאלפעג ןוא

 ; .ןעגנוכ

 רעטנוא טגיל םעטסיס רערַאטענַאלּפ רעצנַאג רעד זַא ,קידנזייוופיוא

 רעד ןגעוו ,קנַאדעג םעד סיורָאפ ןסיטשעג רע טָאה ,ןצעזעג עבלעז יד

 טרעהעגפיוא ייז ןבָאה םורַא ױזַא .יח-לעב ןוא רוטַאנ רעד ןופ עיצולָאװע

 טכורפ ַא ןרָאװעג ןוא טקַא ןכעלטעג ןקילָאמניײא ַא ןופ טקודָארּפ ַא ןייז וצ

 ,ןשרָאפ ףרַאד ןעמ ןוא ןעק ןעמ ןכלעוו ,סעצָארּפ-סגנולקיװטנַא ןגנַאל ַא ןופ

 רעד ןופ ןשינמייהעג יד ןענרעלרעד ןעק ןעמ זַא ,טײדַאב טָאה סָאד

 ןוא עלענָאיצַאריא ,"עכעלטעג; ,"עקילייה, סָאד קידנּפרַאװּפָא ,טלעוו

 -סיוא טשינ ךָאנ ןופ תוביס עלעירעטַאמ יד ךעלטפַאשנסיוו קידנשרָאפ

 ,ןטשרָאפעג

 עכעלטפַאשנסיװ ןיא ןפרָאװעגּפָא קינרעּפָאק טָאה עקַאט רַאפרעד

 ןייז ןיא הנומא ןוא רעדנווו ףיוא טריזַאב ךיז טָאה סָאװ ,ץלַא ,ןעגנושרָאפ

 יד ןעז ףרַאד ןעמ,; : רע טביירש "םויטסעלעצ םויברָא סובינָאיצולָאװער עד,

 "ןעגנוניישרעד עלעירעטַאמ עלַא ןקיניירַאפ סָאװ ,תוביס ןופ טייק ענעדלָאג

 יד; :רע טצנעגרעד ,טניימ רע סָאװ ,ןעלפייווצ טשינ לָאז ןעמ ידכ ןוא

 -ָאטיוא-רעטסיולק יד ייז טימ ןעמַאזוצ ןוא ,םירפס עקילייה יד ןוא לביב

 ןעגנושרָאפ עכעלטפַאשנסיװ רַאפ םוירעטירק ןייק ןייז טשינ ןענעק ןטעטיר

 ,"רוטַאנ רעד ןופ

 ,טָאג ןופ עיצּפעצנָאק-לעטָאטסירַא יד ןפרָאװעגּפָא טָאה קינרעּפָאק

 -רוקיּפא, ןטימ ןעמוקעג זיא רע .(וטָאמ-ַאמירּפ) ,"רעגעוװַאב ןטשרע, סלַא

 .רעּפרעק עשילמיה יד ןופ גנוגעװַאב-טסבלעז רעד ןגעוו קנַאדעג "ןשיס

 ןענייז גנוגעװַאב ןוא עירעטַאמ זַא ,טגָאזעגרעטנוא רע טָאה םורַא ױזַא

 -עװַאב ןייק ָאטשינ ,גנוגעװַאב ןָא עירעטַאמ ןייק ָאטשינ .רַאבסיירעצמוא

 טלעװ יד ןוא .ןײטשטנַא טשינרָאג ןעק טשינרָאג ןופ .עירעטַאמ ןָא גנוג

 עקיבייא יד זיא *סעּפע; סָאד ןוא .ןײטשטנַא "סעּפע; ןופ טזומעג ךיוא טָאה

 .עירעטַאמ

 ןָא ןעמ ףרַאד עיצַאמרָאפסנַארט ןוא גנולקיװטנַא ריא ,ןצעזעג עריא

 ןפרַאװרעטנוא ןוא ןענרעלרעד ןופ געוו רעד זיא סָאד רָאנ .ןשרָאפ רעהפיוא

 .שטנעמ ןופ ןליוו םעד רוטַאנ יד
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 ,שיגָאלָאדָאטעמ-ךעלטפַאשנסיװ ,יינ-שיסנַאסענער ןעוװעג זיא סָאד

 -עגנָא עטנרעלעג ןופ עדַאיעלּפ עקיזיר ַא טָאה רַאפרעד .רענָאיצולָאװער

 ,םעטסיס ןשירטנעצָאילעה ןייז וצ ,דָאטעמ ןייז וצ ןדנוב

 קידנציטש ָאנורב ָאנַאדרָאשזד רעקנעד רעשינעילַאטיא רעסיורג רעד

 ןגעו ,ריפסיוא ןלַאינעג ַא וצ טייגרעד ,ערעל סקינרעּפָאק ףיוא ךיז

 רעקיזיר ַא ןופ ץנעטסיזקע רעד ןוא סרעווינוא ןופ טייקכעלדנעמוא רעד

 זַא ,ףיוא טזייוו ָאנורב .ןוז יד יו רעסערג רשפא ןענייז סָאװ ,ןרעטש לָאצ

 ,רעטנעצ סלַא ןוז רעד טימ ,םעטסיס-רערַאטענַאלּפ ןייא טשינ ,ָאד זיא'ס

 ערעדנַא וװ ,ןעמעטסיס ערַאטענַאלּפ לָאצ עכעלדנעמוא ,עקיזיר ַא רָאנ

 .רעטנעצ רעד ןענייז ןרעטש עסיורג

 רענרעדָאמ רעד .טקיטעטשַאב סָאד טָאה טפַאשנסיװ עקיטייצטנייה יד

 ןדרַאילימ רעטרעדנוה ןופ םעטסיס ַא ךָאד טיײדַאב ?קיטקַאלַאג, ףירגַאב

 קיטקַאלַאג ןייא טשינ רימ ןבָאה יונעג ןיוש ןסייוו רימ יוװ ןוא .ןרעטש

 ןענָאילימ ןוא רעטנזיוט רָאנ

 טניפעג'ס רעכלעוו ןיא ,רעזדנוא יוװ) עלַאריּפס ףיוא ךיז ןלייט ייז

 -ַאג יד ליּפשיב םוצ יו ,עקידכעלייק ןוא (םעטסיסדןז רעד ךיוא ךיז

 ?סנקלָאװ"ןַאלעגַאמ יד, טפור ןעמ סָאװ ,קיטקַאל

 ףיוא ןקעלפ טקעדטנַא טָאה ערעל סקינרעּפָאק וצ קידנדניבנָא ײלילַאג

 טָאה ײלילַאג .סקַא ריא םורַא ךיז טיירד יז זַא ,ןזיוועגפיוא ןוא ןוז רעד

 םעטסיס ןשירטנעצָאילעה םעד טרעכיײרַאב רָאנ ,טקיטעטשַאב זיולב טשינ

 ןגעװַאב סָאװ ,תוחוכ יד זדנוא טזייוו סָאװ ,קימַאניד ןגעו ערעל ןייז טימ

 ןופ ץעזעג םוצ ןעגנַאגרעד זיא רע .ןוז רעד םורַא ןזיירק וצ ןטענַאלּפ יד

 .טנכערעגסיוא יונעג יז ןוא (טפַארק-סגנויצוצ) עיצַאטיװַארג רעשידרע רעד

 -עדטנַא רעלַאסָאלַאק רעד רַאפ טקנוּפיגנַאגסױא רעד ןרָאװעג זיא סָאד

 זיא סָאװ ,עיצַאטיװַארג רענײמעגלַא ןופ ץעזעג םעד -- ןענָאטוינ ןופ גנוק

 .עימָאנָארטסַא רענרעדָאמ רעד ןופ טנעמַאדנופ רעד ןרָאװעג

 יד ןילב טשינ ךעלדנעטשרַאֿפ ןוא רָאלק ןרָאװעג זיא םורַא ױזַא

 ןופ גנוגעװַאב רעד ןופ תוביס יד ךיוא רָאנ סרעווינוא ןופ עיצקורטסנָאק

 ,רעּפרעק עשילמיה יד

 וצ געװ רעד טריפ ןָאטוינ ,ײלילַאג ,ָאנורב ךרוד ,קינרעּפָאק ןופ
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 --- ןטייצ עלַא ןופ ןטנרעלעג ןטסערג ןופ עירָאעט-טעטיװיטַאלער רעד

 ,ןייטשנייא טרעבלַא

 עירָאעט-טעטױװטַאלער סנייטשנייא זַא ,ףיוא ןזייו עטנרעלעג ליפ

 -קַארַאכ ןויטַאלער ןגעו ערעל סקינרעּפָאק וצ גנודניבנָא עלַאינעג ַא זיא

 ,רעפרעק עשילמיה ןופ גנוגעווַאב רעד ןופ רעט

 לא
8 

 ןייז טַאהעג טָאה םעטסיס רענַאקינרעּפָאק ,רעשירטנעצָאילעה רעד

 ריא דרע רעד ייב קידנעמענוצ .גנוטיידַאב עכעלטפַאשלעזעג ,עקרַאטש

 -עג רעסיורג רעד טָאה סרעווינוא ןיא עיציזָאּפ "עכעלטעג, עלַארטנעצ

 רערעקירעדינ ןוא רערעכעה ַא ףיוא גנולייטנייא יד טרעטשעצ רעטנרעל

 ןופ גנוליײטנייא-ןסַאלק רעד ןופ גנולגיּפשּפָא יד ןעוועג זיא סָאװ ,טלעוו

 ,טפַאשלעזעג רעלַאדָאעּפ רעד

 ןכייצ-עגַארפ ַא רעטנוא טלעטשעג ערעל ןייז טימ טָאה קינרעּפָאק

 יד ךיוא רָאנ ,רעױּפ םעד רעביא רַאהיןלַאדָאעפ ןופ טכַאמ יד זיולב טשינ

 ,"רעטָאפ ןקיליײהק ריא ןוא ךריק רעשילױטַאק רעד ןופ טכַאמ

 טסּפוּפ ןטימ ,ןגָאלָאעט עטנרעלעג ןופ עיסימָאק עלעיצעּפס ַא ןעוו

 קרעװ:טּפיױה סקינרעּפָאק "טַאטשרַאװ; ןפיוא ןעמונעג טָאה ,ץיּפש ןיא

 ַא טָאה רעבירעד .קערש-טיוט ַא ןלַאפַאב ייז זיא ?סובינָאיצולָאװער עד,

 ,1616 רָאי ןיא ,עיציזיוקניא רעקיליײה רעד ןופ טערקעד רעלעיצעּפס

 -צעזנגעק טולָאסבַא ןוא עשירענגיל; סלַא ערעל סקינרעּפָאק טנעקרענַא

 ,ןטָאברַאפ גנערטש ןרעוו קרעװ ענייז ."טפירש רעקיליײה רעד וצ עכעל

 ,קילג טַאהעג טָאה ןײלַא קינרעּפָאק .טפדורעג םַאזיורג רעגנעהנָא ענייז

 םעד טלייטעג רעכיז רע טלָאװ טשינ זַא ,טבעלעג טשינ ןַאד ןיוש טָאה רע

 ערענעלק רַאפ ןענייז סָאװ עטנרעלעג ןוא רעקנעד רעטנזיוט ןופ לרוג

 -וצעגרעטנוא ,סנפיוהרעטייש יד ןופ ןעמַאלּפ יד ןיא ןעמוקעגמוא ,דניז

 ןרָאטיזיװקניא עשילױטַאק יד ךרוד ענעד

 א

 ףיוא םרח םעד ןפורעגּפָא ךריק עשילױטַאק יד טָאה 1828 רָאי ןיא

 "יטציא רעד סָאװ ,םעד ץָארט ,גָאט וצ טנייה זיב רעבָא .קרעוו סקינרעּפָאק
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 ,סעצָארּפ סײלילַאג ןופ עיזיוער ַא (1965) טגָאזעגוצ טָאה טסּפיױּפ רעק

 ,ןעמוקדנַאטשוצ טעװ יז זַא ,ןפָאה רימָאל .ןעמוקעגרָאפ טשינ ךָאנ יז זיא

 ןעק רָארעט םוש ןייק זַא ,טזייװַאב ערעל סקינועּפָאק ןופ לרוג רעד

 וצ שטנעמ ןופ גנובערטש עקיבא יד -- תמא םעד ןעגנערבמוא טשינ

 -ַאב טייהשטנעמ עצנַאג יד סָאװרַאפ טָא .קילג ןוא רשוי ,טייהיירפ ,טכיל

 ,קינרעּפָאק יאלָאקימ ,ןטנרעלעג ןסיווג םעד טרע

 ןופ ךַאז רעד ןופ גיז רעד סיוא ךיז טקירד ,ערעל ןייז ןופ גיז ןיא

 ,.שטנעמ

 ןרעטש ַא םורַא טזיירק סָאװ ,רעּפרעק רעשילמיה ַא ןיא טענַאלּפ (1

 יד ףױא טמענ רָאנ עיגרענע-טכיל ענעגיא ןײק טשינ טריצודָארּפ רע

 ,טזיירק רע ןכלעוו םורַא ןרעטש ןופ עיגרענע-טכיל

 ,רעפרעק ןשילמיה ןדעי ןרעטש ןעמ טפור עימָאנָארטסַא רעד ןיא

 טריצודָארּפ סָאװ ,רעפרעק רעשילמיה ַא סע זיא רעבָא ױנעג .טכייל סָאװ

 .עיגרענע -טכיל ענעגייא ןייז סױרַא טקיש ןוא

 רעכלעוו ,עסַאמ ענילק ַא ופ רעפרעק רעשילמיה ַא זיא טעמָאק ַא

 ןרעטנענרעד םייב .רענייטשש עסַאמ ַא זיא ןרעק ןייז .וז רעד םורָא טזיירק

 ןרעטנוא ,עכלעוו ,זַאג טימ סערַאמכ טעמָאק רעד סױרַא טיג ןוז רעד וצ ךיז

 רעקילדנעצ ןופ ּפָאצ ןגנַאל ַא ןיא ךיז ןגייל ,ץיה-ןוז רעד ןופ קורד

 ,רעטעמָאליק רעטנזיוט

 רעד .ןטימ רעד -- םורטנעצ ,ןוז זןיא שינײטַאל ףיױא סָאילעה (2

 ןןפ רעטנעצ רעד זיא ןוז יד זַא ,ףױא טזייוו םעטסיס רעשירטנעצָאילעה

 .ךרע יד ךױא םעד ןיא ,ןטענַאלּפ עלַא ןזיירק ריא םורָא ,סרעווינוא

 ַאמעטַאמ ןעיכירג ןסױרג םעד וצ ןעמ טביירש יײרשעגסיוא סעד 3

 -טפיוה סָאד טקעדטנַא טָאה רע ןעוו דעמיכרַא -- םוטרעטלַא ןופ רעקיט

 טרילרַאפ רעסַאװ ןיא דנַאטשנגעק רעדעי זַא קיטַאטסָארדיה ןופ ץצזעג

 .ןעסַאװ םיא ךרוד עטפוטשעגסױרַא סָאד טגעוויס לפיוו ,ליפ יזזַא

 רעד םורַא ןזיירק סָאװ ,טענַאלּפ (ןיינ) 9 ןױש רימ ןענעק טניה 4

 "לּפ ,ןוטפענ ,ןַארוא ,ןרוטַאס ,רעטיּפוי ,סרַאמ ,דרע ,סונעוו ,רוקרעמ :ןוז

 רעד ןופ ןעמָאנָארטסַא יד ךרוד טקעדטנַא ןרָאװעג זיא עטצעל יד) .ָאט

 .(1930 רָאי ןיא ףַאטסגַאלפ ןיא עירָאטַאוװרעסבָא רענַאקירעמַא
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 רעטנרעלעג דעטיודג רעד - יילילאג

 רעקנעד דעטסיירד ןוא

 ירָאיפ יעד ָאּפמַאק םעד ףיוא ןבָאה עפ ַאד ָאטיוא ןופ ןעמַאלפ יד ןעוו

 ןופ רעּפרעק םעד ןעמונעגמורַא ,1600 רָאי ןיא ,םיור ןיא (ץַאלּפ"ןעמולב)

 -עג ןַאד ײלילַאג טָאה ,ָאנורב ָאנַאדרָאשזד רעקנעד ןשינעילַאטיא ןסיורג

 .ןרעטש יד ןופ ןעגנוגעווַאב יד טשרָאפ

 רעבלעז רעד ףיוא טציטשעג ךיז רע טָאה ןעגנושרָאפ עקיזָאד יד ןיא

 יד רעכלעוו רַאפ ,ערעל רענַאקינרעּפָאק "רעשיסרוקיּפא, ,רעטרעוורַאפ

 ,ָאנורב טיוט םוצ טּפשמרַאפ טָאה "עיציזיווקניא עקילייה ,

 ױזַא ןעוועג ,םעטסיס (1 רעשירטנעצָאילעה סקינרעּפָאק זיא סָאװרַאפ

 ןעגנַאגעג זיא ָאד לייוו ? ךריק רעשילױטַאק רעד רַאפ ךעלרעפעג ןוא ףיירט

 ןוא טכַאמ רעד ןגעװ ךיוא רָאנ ,סרעווינוא ןופ יובעג ןגעוו זיולב טשינ

 ןוא סעיגיליווירּפ ערעייז ןופ -- ?רעטערטרַאפ-סטָאג, ןופ טעטירָאטיױא

 ,םוטכייר

 -יליווירּפ ןייק טשינ זיא דרע יד זַא ,ךעלטפַאשנסיו קידנזייוופיוא

 יד ןופ רענייא רָאנ ,סרעווינוא ןופ רעטנעצ ןייק טשינ ,טענַאלּפ רעטריג

 ערעל סקינרעּפָאק טָאה ,ןוז רעד םורַא ןזיירק סָאװ ,ןרעטש ערענעלק

 ,טעטירָאטיױא ןכעלטּפַאשנסיװ סלַא ייס ךריק עשילױטַאק יד ןסירעגרעטנורַא

 ,גנונעדרָא רעלַאדָאעּפ רעד ןופ רעדנירגַאב ןקילייה םעד סלַא ייס

 רעשילױטַאק ,"המכח סטָאג טימ רענעטכױלַאב, רעד ביוא םירָאװ

 ,טרידיצעד םעלַא ןגעוו ןוא "טסווועג, ץלַא קידנעטש טָאה סָאװ ,רעטסיולק

 םעדא סלַא דרע רעד ןגעװ ןדער רָאי 1500 ןופ ךשמ ןיא טנָאקעג טָאה

 "ךעלדנרעטש; עקירעביא עלַא ןכלעוו םורַא "טלעוו רעד ןופ ןרעטש -טּפיוה

 ? ןגַארפ ערעדנַא ןיא טגָאז רע סָאװ ,סָאד ןגיל ךיוא רשפא זיא ,ךיז ןעיירד

 ןיא טָאה רעכלעוו ,קינרעּפָאק "סרוקיּפא; רעד ןעוועג ךָאד טכערעג זיא

 רעד ןגעװ) "?םויטסעלעצ םויברָא סובינָאיצולָאװער עד. קרעװ:-טּפיױה ןייז
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 יד ןוא לביב יד זַא ,ןכָארטשעגרעטנוא (רעּפרעק עשילמיה ןופ גנוגעװַאב

 ןפרַאד ,ןטעטירָאטױא-רעטסיולק יד ייז טימ ןעמַאזוצ ןוא םירפס עקילייה

 ןעגנושרָאפ עכעלטפַאשנסיװ רַאפ גנולעטשטסעפ עדנבעגסָאמ יד ןייז טשינ

 .רוטַאנ רעד ןופ

 ,ריטסיוא רעשיטילַאּפ רעד ןעוועג זיא "רעמַאזיורג, ליפ ךָאנ רעבָא

 רעד ,סרעווינוא ןופ ץרַאה סָאד ןייז וצ טרעהעגפיוא טָאה דרע יד ביוא

 ןגילרעטנוא סע ןכלעוו ,טלעװ רעד ןופ רעטנעצ רעשיטַאטס ,רעטסקיטכיוװ

 לקַאװ ַא ךיוא ךיז טָאה ,רעּפרעק-למיה "עקידכעבענק עקירעביא עלַא

 עלַאיצָאס עצנַאג ריא ,גנונעדרָא רעלַאדָאעפ רעד ןופ יובעג רעד ןָאטעג

 "עג ןבָאה סע ןעמעוו ,לדַא ,גינעק ,טסּפױּפ ןטימ ץיּפש ןיא ,רוטקורטס

 ,םירעױּפ-ענישטשנַאּפ עטפַאלקשרַאפ יד סעציײלּפ ערעייז ףיוא ןגָארט

 רעקיזָאד רעד זַא ,עגַארּפ יד ןעמוװשעגסױרַא טציא ןיא רָאלק

 רעשילױטַאק רעבלעז רעד ךרוד טקילײהרַאפ ,"רעטייל רעכעלטפַאשלעזעג;

 ,סיפ יד ףיוא טשינ ןוא ּפָאק ןפיוא טייטש ,ךריק

 ַא טזָאלעגסױרַא 1616 רָאי ןיא טָאה עיציזיווקניא יד סָאװרַאפ טָא

 סלַא ערעל סקינרעּפָאק "טנעקרענַאפ טָאה רעכלעוו טערקעד ןלעיצעּפס

 טָא ."טפירש רעקיליײה רעד וצ עכעלצעזנגעק:טולָאטבַא ןוא עשירענגיל,

 לייטרוא ןטיול ,ןרָאװעג טנערברַאפ זיא רעירפ רָאי 16 טימ ךָאנ סָאװרַאפ

 יד ןזיוועגפיוא טָאה רעכלעוו ,ָאנורב ָאנַאדרָאשזד ,עיציזיווקניא רעד ןופ

 ךיז קידנעציטש ןוא םעטסיס ןשירטנעצַאילעה סקינרעּפָאק ןופ טייקיטכיר

 רעד ןגעוו ,ריפסיוא ןכעלטפַאשנסיװ ןלַאינעג ַא טימ ןעמוקעג ,םיא ףיוא

 -ַאבמוא ןַא ןופ ץנעטסיזקע רעד ןגעוו ,סרעווינוא ןופ טייקכעלדנעמוא

 ,ןוז יד יװ ,רעסערג ןענייז ייז ןופ ליפ סָאװ ,ןזיר-ןרעטש לָאצ רעטצענערג

 ,םעטסיס ןרַאטענַאלּפ ַא טפַאש ןוא ןטילעטַאס ענייז טָאה רענייא רעדעי ןוא

 לא

 טקוקעג טשינ ,ײלילַאג ןדנובעגנָא ךיוא טָאה ערעל סקינרעּפָאק וצ

 .טָארדעג םעד רַאפ טָאה סָאװ ,רַאפעג-סנבעל רעד ףיוא

 טפַאשנסיוו רעשיאעּפָארײא רעד ןרָאװעג טנַאקַאב זיא רע רעדייא ךָאנ

 ןעוועג טמירַאב ןיוש רע זיא ,ןעגנוקעדטנַא עיינ ,עשימָאנָארטסַא ענייז טימ

 -עטַאמ ןופ רָאסעּפָארּפ סלַא .רעקיזיפ ןוא רעקיטַאמעטַאמ רעסיורג סלַא

 רע טריפ ,1592-1589 ןרָאי יד ןיא ,ַאזיּפ ןיא טוטיטסניא ןפיוא קיטַאמ
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 ןופ ןדנַאטשנגעג ענעדישרַאפ ןפרַאװּפָארַא טימ ןטנעמירעּפסקע יד ךרודַא

 ןגעו קנַאדעג םעד רעטשרע רעד טרילומרָאפ ןוא םערוט ןעמורק םעד

 ,דרע רעד ןופ טפַארק-סגנואיצוצ רעד

 ,ןזיוועגפיוא טָאה רע .טּפַארק עקיזָאד יד ןטסָאמעגסיױא טָאה ײלילַאג

 וצ טלַאפ דנַאטשנגעג רעדָא רעּפרעק ַא רעכלעוו טימ טייקלענש יד זַא

 -עלענשרַאפ עקיזָאד יד .ץרָאּפָארּפ רעטמיטשַאב ַא ןיא טסקַאװ דרע רעד

 .יונעג טנכערעגסיוא רעטעּפש ןרָאװעג זיא רעּפרעק עקידנלַאפ ןופ גנור

 ,רעּפרעק עקידנלַאפ ןגעוו ץעזעג םוצ ןעגנַאגרעד ןעמ זיא םעד קנַאדַא

 רענײמעגלַא רעד ןופ גנוקעדטנַא רעד וצ טקעריד טריפעג ןיוש טָאה סָאװ

 ,סרעווינוא ןצנַאג ןיא טשרעה סָאװ ,(טפַארק-סגנואיצוצ) עיצַאטיװַארג

 ןטענַאלּפ ערעדנַא ךיוא זַא ,רָאלק ךָאד זיא ,וצ טיצ דרע יד ביוא לייוו

 .טפַאשנגייא עקיזָאד יד ןגָאמרַאפ

 טפַארק רעד ןגעוו ײלילַאג ןופ קנַאדעג רעלַאינעג רעד טָאה ,םורַא ױזַא

 טימ טפַארק יד טסייה סָאד) עירעטַאמ עלעציּפ רעדעי ןיא טקעטש סָאװ

 גנוקעדטנַא רעד וצ זיולב טשינ טריפעג (וצ םיא טיצ דרע יד רעכלעוו

 טרילוגער סָאװ ,ץעזעג סָאד ךיוא רָאנ ,עיצַאטיװַארג רעשידרע רעד ןופ

 יד טָאה ןרָאי רעטנזיוט ךָאנ .רעּפרעק עשילמיה עלַא ןופ ןעגנוגעװַאב יד

 :עגַארפ "רעטפושיכרַאפפ רעד ףיוא רעפטנע ןַא ןענופעג טייהשטנעמ

 םיור ןיא יז טגנעה ױזַא יווע *? דרע-עמַאמ רעזדנוא ךיז טלַאה סָאװ ףיוא,

 -גנואיצוצ עקיטייזגעק יד "7 ּפָארַא טשינ טלַאפ ןוא רַאּפשרעטנוא םוש ןָא

 .רעפטנע םעיונעג ַא טיג רעּפרעק עשילמיה יד ןופ טפַארק

 עזַאב יד ןרָאװעג זיא עיצַאטיװַארג-דרע רעד ןגעוװ זייוװַאב סײלילַאג

 ןעגנוגעוװַאב יד טבײרשַאב סָאװ ,ערעל יד ,קינַאכעמ רעד ןופ טרובעג ןרַאפ

 ןעוועג זיא סָאד .גנוגעװַאב רעד ןופ ןצעזעג יד טשרָאפ ןוא רעּפרעק ןופ

 ןרענָאיצולָאװער ןטימ ןעמוק וצ ןענָאטוינ טביולרעד טָאה סָאװ ,ןדָאב רעד

 טשרעה סָאװ ,טפַארק-סגנואיצוצ רעקיטייזנגעק ,רענײמעגלַא ןופ ץעזעג

 ןופ טנעמַאדנופ רעד ןרָאװעג ךיוא זיא סָאװ ,ץעזעג ַא -- סרעווינוא ןיא

 .עימָאנָארטסַא רענרעדָאמ רעד

 -טנַא עשימָאנָארטסַא ,עקידנשַארעביא יד ןופ עקַאט טיבעג ןפיוא

 ,רענַאקינרעּפָאק "רעכעלרעפעג; רעד ןרָאװעג יײלילַאג זיא ןעגנוקעד

 ,רעייגרָאפ ןסיורג ןייז ןופ לרוג םעד טליטעג טשינ ריש טָאה רעכלעוו

 טשינ םיא טָאה עיציזיוקניא עשילױטַאק יד ביוא .ָאנורב ָאנַאדרָאשזד

 ןפורעגּפָא טשרמולכ טָאה רע לייו ,רַאפרעד טשינ סע זיא ,טנערברַאפ
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 רעטנרעלעג סלַא טמירַאב וצ ןעוועג ןיוש זיא רע לייוו רָאנ ,ןעקנַאדעג ענייז
 רעקילייה, רעד ןיא רערערַאפ עטנעָאנ עכעלנעזרעּפ ליפ טַאהעג טָאה ןוא
 לָאּפ ,טסּפױּפ רעקידרעירפ רעד ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא .אפוג "טָאטש
 -פיוא דובכ ןכעלנייוועגרעסיוא טימ םיא טָאה רעכלעוו ,(2 רעטפניפ רעד
 ,ףָאזָאליפ ןטסערג םעד סלַא ,1611 ןיא םיור ןיא ךעלנעזרעּפ ןעמונעג
 *,רעקיזיפ ןוא רעקיטַאמעטַאמ

 עשיטַאמעטַאמ ,ךעלנעזרעּפ ײלילַאג ךרוד ,עטריאורטסנָאק קנַאד ַא
 רעכלעוו ןופ) ,עטענול יד ,םעלַא רַאפ ןוא םירישכמ עשימָאנָארטסַא ןוא
 רעד ףױא רע טקעדטנַא ,(ּפָאקסעלעט רעד ןעמוקעגפיוא רעטעּפש זיא'ס
 רעד ןגעוו עדנעגעל עזעיגילער יד טרעטעמשעצ ןוא ,ןלָאט ןוא גרעב הנבל
 רעד) "סויצנונ סואערעדיס; קרעװ ןייז ןיא .למיה ןופ ?רוטַאנ"רעדנווו;
 ענייז רע טביײרשַאב ,1610 ןיא טכעלטנפערַאפ (רָאדַאסַאבמַא רעשילמיה
 יד םעד טימ לעלַארַאּפ ןוא הנבל רעד ףיוא ןעגנוקעדטנַא עשימָאנָארטסַא
 גנוגעװַאב יד יו ,רעטיּפוי טענַאלּפ רעד ףיוא תונבל ריפ ןופ גנוקעדטנַא
 ךמס ןפיוא ןזיוועגפיוא רע טָאה עטצעל סָאד .סקַא ריא םורַא ןוז רעד ןופ
 ןייא ןיא ךיז ןטלַאה עכלעוו ,ןקעלפ-ןוז יד ןופ עיצַאװרעסבָא רעד ןופ
 טרענײמעגלַארַאפ קרעװ עכעלטפַאשנסיװ ערעטייוו ענייז ןיא .ןקורעביא
 ןופ טייקיטכיר יד םָאקלופ ןקיטעטשַאב עכלעוו ,ןעגנושרָאפ ענייז רע
 ,םעטסיס ןשירטנעצָאילעה ןשינַאקינרעּפָאק

 םעד -- (רעלטייצטימ ַא) רוד-ךב ַא ןַאד רע טָאה טייז ןייז ףיוא

 טשינ טָאה רעכלעוו -- רעלּפעק ןַאהָאי םָאנָארטסַא ןשישטייד ןסיורג
 טרילומרָאפ ךיוא רָאנ ,ערעל סקינרעּפָאק ןופ תמא םעד טקיטעטשַאב זיולב
 קידנזייוופיוא ,ןטענַאלּפ יד ןופ גנוגעװַאב רעד ןגעוו ןצעזעג 3 עטמירַאב יד
 רעקיסעמלגער-טשינ רעשיטּפילע ןַא טימ ןוז רעד םורַא ןזיירק ייז זַא

 ,גנוגעוַאב

 רעגריב סלַא ןעגנוגלָאפרַאפ ןטימעגסיוא טָאה רעלּפעק רעבָא ביוא

 רעשינַאירעטול רעד טימ טָאה סָאװ ,דנַאלשטיײד ןשיטנַאטסעטָארּפ ןופ

 ןקילייה, ןופ ןסירעגּפָא ךיז ןוא טסּפױוּפ ןפיוא ןָאטעג ףייפ ַא עיצַאמרָאפער

 טסיופ עטרעצנַאּפעג יד ןטימעגסיוא טשינ ײלילַאג טָאה ,"םיור ןיא רעטָאפ

 ,עיציזיווקניא רעשילױטַאק רעד ןופ

 ןיא ,םיור ןיא עיצַאגערגנָאק עקיליײה יד טָאה 1616 רָאי ןיא ךָאנ

 לָאז רע ,ײלילַאג ןעגנוווצעגפיוא ,ָאנימרַאלעב לַאנידרַאק ןטימ ץיּפש

 רעסיורג רעד .ןקינרעּפָאק ןופ טסייג ןיא ןענרעל ןוא ןקידיײיטרַאפ טשינ
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 -עגטסעפ ןייז טריאוניטנָאק רעטייו רעבָא ,טגָאזעגוצ טָאה רעטנרעלעג

 -ָאק ןגעוו עיסוקסיד רעד ןיא .דָאטעמ ןוא געוו ןכעלטפַאשנסיװ ,ןטלעטש

 ןוא (רעטלעטשעגטסעפ רעד) "ערָאטאישזדַאס ליא; קרעװ ןיא ,ןטעמ

 גָאלַאיד, ןיא ,טעברַא רעכעלטפַאשנסיו רעטסקיטכיו רעד ןיא לעיצעּפס

 ןדעי רע טּפַאלקעצ ,"ןעמעטסיס ערַאטענַאלּפ עטסקיטכיוו ייווצ יד ןגעוו

 ,םזינַאקינרעּפָאק ןופ טייקיטכיר רעד ןיא לפייווצ

 טלעטש רע ."הּפצוח עקידארומ; ַא ףיוא ייברעד ךיז טביולרעד רע

 -רעביא יד םיא רַאפ טשינ טָאה ץַאזּפָא רעשילביב םוש ןייקק זַא ,טסעפ

 טלדַאט רע ."גנוניישרעד-רוטַאנ זיא טשינ רעכלעוו ןופ ,טפַארק עקידנגייצ

 וצ טָאטשנַא ןטעטירָאטױא ףיוא דנילב ךיז ןפורַאפ עכלעוו ,יד ףרַאש

 "ירק רעטסכעה רעד זַא ,ףיוא טזייו רע .ןטקַאפ ןריזילַאנַא ןוא ןשרָאפ

 קיטקַארּפ יד ןוא טנעמירעּפסקע רעד ןייז קידנעטש זומ תמא ןופ םוירעט

 ,ןביולג רעדנילב טשינ ןוא

 ענייז ןוא טָאג ןגעק ןכערברַאפא ַא ןעגנַאגַאב ײלילַאג זיא םעד טימ

 ןכעלטנפערַאפ ןכָאנ םישדח יירד ."דרע רעד ףיוא רעטערטרַאפ עקילייה

 ערַאטענַאלּפ עטסקיטכיוו ייווצ יד ןגעוו גָאלַאיד; םעד קרעװיטּפיוה ןייז

 עיצַאגערגנָאק רעקילייײה רעד ךרוד ןפורעגסיורַא רע טרעוו ,"ןעמעטסיס

 ןַאברוא טסּפױּפ ןופ טַאטקיד ןטקעריד םעד רעטנוא ןוא (16332) םיור ןייק

 ףיוא .לַאנובירט-עיציזיווקניא ןופ הסיפת ןיא טרעדײלשעגנײרַא ,ןט-8 םעד

 ,עלעצ-סגנוקינייּפ רעלעיצעּפס ַא ןיא רָאפ ןעמוק עכלעוו ,ןעגנושרָאפסױא 4

 ןופ ןגָאזּפָא ךיז ןוא ינק יד ףיוא ןייטש וצ ןעגנוווצעג יײלילַאג טרעוו

 טיירד דרע יד זַא ,ערעל ןוא קנַאדעג ןשיסרוקיּפא ,ןזָאלטָאג ןקיצומש;,

 ."ןוז רעד םורַא ךיז

 רעד רעטנוא ךיז טיג ,קנַארק ןוא (רעקירָאי-70 ַא ןַאד ןיוש) טלַא

 ,טניירפ ןוא רעטכָאט ןייז ןופ השקב רעסייה רעד ףיוא ,טפַאשנסיװ ןופ זיר

 ןוא .םעטסיס ןשינַאקינרעּפָאק ,ןשירטנעצָאילעה ןופ ּפָא ךיז טגָאז רע

 .עפ ַאד ָאטיױא ןופ ןעמַאלפ יד סיוא רע טדיימ םורַא ױזַא

 ןיא ךיז טוט סע סָאװ ,טּוג ץנַאג ןסייוו "רעקנעה עקילייה, יד רעבָא

 ײלילַאג .טשינ םיא ייז ןביולג "הטרח? ןייז ץָארט .ןטנרעלעג ןופ המשנ רעד

 ןיא ,טיױט ןייז זיב עיציזיוקניא רעד ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא טביילב

 םָאקלופ ןיוש ןעוועג זיא רע סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ ,1642 רָאי

 ,דנילב

 סע זיא ןפַארגָאיב ענייז עסיוועג רַאפ) עדנעגעל יד טמירַאב זיא סע
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 ןבעגעג טָאה ײלילַאג יװ ,םעד ךָאנ ןיוש זַא ,(טקַאפ רעטלעטשעגטסעפ ַא

 רע זיא ,הנומא ןוא ךריק רעשילױטַאק רעד וצ טפַאשיירט ןופ העובש יד

 ךָאד ךיז טיירד יז) עווָאומ יס רופ ע :ןפורעגסיוא ןוא ןעגנירּפשעגפיוא

 ןָאק טלַאװעג ןוא רַארעט םוש ןייק זַא ,טנרעל יירשעגסיוא רעד .(! טרָאפ

 ,רעטעּפש יצ רעירפ .טפנוקוצ יד טרעהעג םיא וצ .תמא םעד ןטױטּפָא טשינ

 ,ןגיז רע זומ

 ,טפַאשנסיװ רעד ןופ "ּפעלק , ענײמעגלַא יד רעטנוא 1828 רָאי ןיא

 .עקיטכיר סלַא עירָאעט סקינרעּפָאק טנעקרענַא ךריק עשילױטַאק יד טָאה

 ,ןײלַא "רעטָאפ ןקיליײה; ןופ ןבירשעגרעטנוא ,טנעמוקָאד ןלעיציפָא ןַא ןיא

 ןופ ןרָאװעג ןכָארטשעגסיױא יײלילַאג ןופ קרעװ עכעלטפַאשנסיװ יד ןענייז

 ןרָאװעג טבילרעד זיא ןטסירק יד .רעכיב עטרעוורַאפ ןופ "סקעדניא;

 ןטכענ ךָאנ טָאה ןעמ רעכלעוו רַאפ ,ערעל ןייז טימ ךיז ןענעקַאב וצ

 ,טנערבעג ןוא טקינײּפעג ,טפדורעג

 טריטיליבַאהער טשינ ײלילַאג רעסיורג רעד ךָאנ זיא טנייה זיב רעבָא

 ,טסּפױּפ רעקיטציא רעד טָאה ,1965 רָאי ןיא .(ךעלטכער) ערוי-עד ןרָאװעג

 רימָאל .סעצָארּפ סײלילַאג ןופ עיזיוער ַא טגָאזעגנָא ,רעט-6 רעד לָאּפ

 תועט ןייק לָאמנייקק טָאה סָאװ ,ךריק עשילױטַאק "עקיליײה, יד זַא ,ןפָאה

 | .ןענעקרענַא תועט ריא לָאמ סָאד טעװ ,"טַאהעג טשינ

 רעזדנוא ןופ רעטנעצ רעד זיא ןוז יד זַא ,טזייוַאב םעטסיס רעד (1

 ןז רעד םורַא טזיירק עכלעוו ,דרע יד טשינ ןוא םעטסיס ןרַאטענַאלּפ

 .ריא ןופ ערעסערג ןוא ערענעלק ,ןטענַאלּפ ערעדנַא טימ ןעמַאזצ

 ייֵליִלַאְג ןלױפַאב טָאה ,רעט-8 רעד ןַאברוא ,םיא ךָאנ טספיופ רעד (2

 ןעקנַאדעג *רענַאקינרעּפַָאק עשיטערעה; ענייז רַאפ ןטפועמ ןוא ןטפַאהרַאפ וצ
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 אנורב - אנאדדאשזד

 רעדיטראמ ןוא ףאזאליפ-טנאסענעד דעד

 טנכייצַאב טרעװ (טרעדנוהרָאי ןט"16:15) הפוקת:סנַאסענער יד

 ַא ןופ :רוטלוק רעכעלרעגריב ,רעיײנ ַא ןופ טרובעג םענופ הפוקת סלַא

 טָאה סָאװ ,גנואיושנָא-טלעוו רעד ןיא שינערעקרעביא רערענָאיצולָאװער

 -פיוא ןוא ,ןטפערק-ריצודָארּפ יד ןופ גנולקיװטנַא עשימרוטש יד טײלגַאב

 טייצ ַא זיא סָאד ,ןשינעטלעהרַאפ-עיצקודָארּפ עזַאושזרוב ,עיינ ןופ םוק

 ףָאטסירק ךרוד 1492 ןיא עקירעמַא) ןעגנוקעדטנַא עשיפַארגָאעג עקיזיר ןופ

 ַאמַאג עד ָאקסַאװ ךרוד עידניא ןייק געוו-םי ןטצריקרַאפ ַא ,סובמולָאק

 םעד טגָאיעגוצ ןבָאה עכלעוו ,ןעגנודניפרעד עשינכעט ןוא (,דנַא ןוא 8

 ,ילבפיוא ןשימָאנָאקע

 "סיוא:הרוחס רעד ,קרעמיץַאזּפָא עשיזעניכ ןוא עשידניא-חרזמ יד

 ץלַא סָאד -- עקירעמַא ןופ עיצַאזינָאלָאק יד ןוא סעינָאלָאק יד טימ שיוט

 "סודניא יד ,טרָאּפסנַארט-םי םעד ,לדנַאה םעד טלקיװטנַא זעידנַארג טָאה

 רעגני רעד רַאפ ןטייקכעלגעמ עלַאסָאלָאק ןפַאשעג טָאה סָאד .עירט

 ןופ גנולקיװטנַא יד טרעדָאפעג ךיוא רעבָא ,עיזַאושזרוב רעשיאעּפָאריײא

 ,ףירטקָאדק עשיטסַאלָאכס-שילױטַאק עכעלרעטלַאלטימ יד .טפַאשנסיװ רעד

 ןבָאה ,קנַאדעג ןכעלשטנעמ ןופ ןעגנוצענערגַאב ?עכעלכריק-קילייה, יד

 ךיוא רָאנ ,רוטלוק רעד ןופ שרַאמסיורָאפ םעד זיולב טשינ טריזָאמרָאט

 .טפַאשטריוװ רעד ןופ

 ןופ טייקידנעוװטיונ עשירָאטסיה ַא ןעמוקעגפיוא םורַא ױזַא זיא'ס

 -ָאכס ןוא עיגָאלָאעט רעכעלרעטלַאלטימ רעד ןופ קיטירק רעפרַאש ַא

 ,עפ-ַאד-ָאטיױא ןוא עיציזיווקניא רעייז טימ טכַאװעג ןבָאה עכלעוו ,קיטסַאל

 -רעביא טשינ לָאז יז זַא ,"טרָא ןַא ףיוא ןייטש לָאז טפַאשנסיוו, יד זַא

 .טסּפױוּפ ןוא לביב רעד ךרוד עטנכײצעגנָא ,ןצענערג יד ןגייטש

 -ָאליפ"סנַאסענער רעד ןופ עבַאגפיוא:טּפיױה יד זיא ךיוא רַאפרעד
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 עקילייהק ריא ,רוטַאטקיד עכעלטסּפוּפ יד ןפמעקַאב ןיא ןענַאטשַאב עיּפָאז

 -סיוא ןוא ,גנונעדרָא רעלַאדָאעפ רעד ןופ טייקיבייא רעד ןגעוו "ערעל

 -עּפסקע ףיוא טריזַאב ,ןדָאטעמ-סגנושרָאפ עכעלטפַאשנסיװ ,עיינ ןטעברַא

 טָאה סָאד ןטעטירָאטוא עכעלכריק ףיוא טשינ ןוא ןטקַאפ ןוא ןטנעמיר

 -סנַאסענער יד ןוא ןסיוו ןוא טסייג ןופ רעפמעק עקיטומ טרעדָאפעג

 ,ןבעגעגסױרַא עכלעזַא טָאה הפוקת

 ןשימיױר-טלַא ןופ רעטרעוו יד ןרָאװעג ןענייז לָארַאּפ-ספמַאק רעייז

 "ָאטוּפ םונעילַא עמ ַא ליהינ ינַאמוה ,םוס ָאמָאה, : סויצנערעט רעביירש

 רימ זיא ,שטנעמ ןטימ ןָאט וצ טָאה סָאװ ,ץלַא ןוא שטנעמ ַא ןיב ךיא)

 ,((דמערפ טשינ

 ןיא ,שטנעמ ןיא ןביולג ןפיט ןופ קורדסיוא ןַא ןעוועג זיא סָאד

 ןבעל ךעלקילג ַא ףיוא טכער ןייז ןוא ןטייקכעלגעמ עטצענערגַאבמוא ענייז

 ,רעביירש ,רעקנעד:סנַאסענער יד ןענייז ךיוא רַאפרעד .טלעװו רעד ףיוא

 ,(שטנעמ "ָאמָאה; טרָאװ ןופ) ןטסינַאמוה סלַא ןרָאװעג טנכיײצַאב ,עטנרעלעג

 יד סלַא ,ץלַא ןופ רעפעש םעד סלַא טקורעגסױרַא ייז ןבָאה שטנעמ םעד

 ןרעו ףרַאד סָאװ ,ןעגנוריסערעטניארַאפ ערעייז ןופ רוגיפ עלַאוטנעצ

 -רעטנוא ןוא טייקיזָאלטכער רעשיטילָאּפ ,ארומ רעכעלטעג ןופ טיײרפַאב

 ,גנוקירד

 זיא ,קנַאדעג:סנַאסענער ןשיּפָאזָאליפ ןופ גנוכיירגרעד עטסכעה יד

 ,רעפמעק ןקיטומ ןוא ןטנרעלעג ,רעקנעד ןסיורג ןופ ערעל יד ןעוועג

 ןיא 1548 רָאי ןיא טלעװ רעד ףיוא ןעמוקעג זיא רע .ָאנורב ָאנַאדרָאשזד

 1575-1566 ןרָאי יד ןיא .לָאּפַאענ ןופ טנעָאנ ,עלָאנ לטעטש ןשינעילַאטיא

 םעד טמוקַאב ,רענַאקינימָאד יד ןופ לוש-ריטסַאנָאמ ַא ןיא רע טנרעל

 רע טמענ ירפ רָאג רעבָא .עיּפָאזָאליפ ןופ טַארָאטקָאד םעד ןוא לטיט-חלג

 ךיז טפיטרַאפ רע ."ןטעטירָאטיױא ןוא םירפס עקילייה; יד ןיא ןעלפייווצ

 ןטסילַאירעטַאמ-ןֿפָאזָאליפ עשימיור ןוא עשיכירג-טלַא ןופ קרעװ יד ןיא

 ןוא סויצערקול ,רוקיּפע ,טירקָאמעד ,רָאגַאסקַאנַא ,סעלקָאדעּפמע ןופ --

 ,םעטסיס-קינרעּפָאק ןטרעװרַאפ ןופ זילַאנַא םעיונעג ַא וצ רעביא טייג

 רעסיורג רעד םיא רַאפ ףיוא טכייל'ס .ןוז רעד םורַא ךיז טיירד דרע יד זַא

 רעטסיירד ץלַא טמענ רע .טימ םיא טסייר עכלעוו ,טפַאשנסיוװ רעד ןופ תמא
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 טשינ ןָא ןפיירג עכלעוו ,ןעקנַאדעג (עשיסרוקיּפא) עשיטערעה ןגָאזסױרַא

 ,גנונעדרָא עלַאדָאעּפ יד ךיוא רָאנ ךריק עשילױטַאק יד זיולב

 ןיא םיא ןקידלושַאב ןדרָא רענַאקינימָאד ןופ סרעטָאפ עקילייה יד

 וליפא םיא טָארד סע עכלעוו רַאפ ,"ןעקנַאדעג עשירַאטנוב-שירעפיצול

 ןקעטשירעדנַאװ םעד ןעמענ זומ ָאנורב ָאנַאדרָאשזד .עפדַאד-ָאטיױא רעד

 ןבָאה עיציזיווקניא רעד ןופ טניה:ריּפש יד ווו ,עילַאטיא ןופ טפיולטנַא רע

 .דנו ענ ןופ ןבעל ַא ןָא רע טביוה ױזַא .גיוא ןַא םיא ףיוא ןפרָאװעג ןיוש

 -עשז ןופ ןטעטיזרעווינוא יד ףיוא עיפָאזָאליפ ןופ ןגַארטרָאפ טלַאה רע

 יד טסיירד קידנריקַאטַא ,גַארּפ ,גרעבנעטיוו ,ןָאדנָאל ,זירַאּפ ,ווענ

 עכלעוו "המכח:לזייא רעקיליה, ריא טימ ,קיטסַאלָאכס עכעלרעטלַאלטימ

 -עג טמירַאב זיא רע .ןסיוומוא רָאנ ,ןסיוו ףיוא טשינ טציטשעג ךיז טָאה

 רעגערט-ןענָאפ רעד סלַא ,טייצ ןייז ןופ טסייג רעטסיירד רעד סלַא ןרָאװ

 -רַאפ ןופ טקעיבָא רעד טרעוו ָאנורב .קנַאדעג םענרעדָאמ ,ןעיירפ ןופ

 רעד ןופ ךיוא רָאנ ,ךריק רעשילױטַאק רעד ןופ רָאנ טשינ ןעגנוגלָאפ

 .רעשינַארעטול ,רעשינַאקילגנַא ,רעשיטסיניװלַאק

 ,עיצענעוו ןייק "טניירפ ןוא רערערַאפ ַא; סנייז ךרוד ןדַאלעגנייא

 .עיציזיוקניא רעד ןופ טנעה יד ןיא טרעפילעגסיוא ,םיא ךרוד ,רע טרעוו

 ןרעדָאפ ייז .ןרָאטיזיװקניא יד ךרוד טקינײּפעג םַאזירג רע זיא רָאי 8

 עשיטסיעטַא ענייז ןופ ןגָאזּפָא ךיז לָאז רע --- ?"טייקיניילק, ןייא רָאנ

 -רַאלעב לַאנידרַאק ,רעטכיר-טּפיוה רעד .הטרח ןקירדסיוא ןוא ןעקנַאדעג

 ןענעקרענַא ףרַאד ָאנורב --- סימָארּפמָאק ַא ףיוא ןייגנייא וליפא ליוװ ,ינימ

 םעד .רעכעלטפַאשנסיוװ ַא ןוא רעזעיגילער ַא ,ןתמא ייווצ ָאד זיא'ס זַא

 זומ ןטשרע םעד ןיא ןעמענפיוא לכש רעכעלשטנעמ רעד ןעק ןטייווצ

 ,ןביולג רע

 עכעלטפַאשנסיװ ןוא עשיפָאזָאליפ ענייז קיטומ טקידייטרַאפ ָאנורב

 -טפַאשנסיװ רעד ,תמא ןייא רָאנ ָאד זיא'ס זַא ףיוא טזייוו רע .ןעקנַאדעג

 -סקע ,לכש ןטימ רָאנ ,הנומא רעד ןָא ןעמ ןָאק םיא ןייגרעד ןוא ,רעכעל

 סָאד לַאנובירט-עיציזיוװקניא ןופ טרעדָאפ רע .ןעגנושרָאפ ןוא ןטנעמירעּפ

 טימ גנַאלקנייא ןיא ,גנוניימ ןייז ןבָאה ןוא ןטכַארט וצ שטנעמ ןופ טכער

 טימ .חומ ַא טימ ןעקנָאשַאב ןשטנעמ עלַא טָאה סָאװ ,ץעזעג-רוטַאנ םעד

 רעטכיר יד .ליטרוא:טױט םעד ףױא רע טמענ טייקיאור רעשיֵאטס

 ןרעסערג ַא טימ לייטרוא םעד טנעייל ריא ,ןרעה עניימ, : רע טרעלקרעד

 ,"םיא רעה ךיא יו ,דחּפ
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 יד ָאּפמַאק ןשימיור םעד ףיוא ,1600 רָאי רַאורבעּפ ןט-17 םעד

 ןעמונעגמורַא ןפיוה-רעטייש ןופ ןעמַאלּפ יד ןבָאה ,(ץַאלּפ"עמולב) ירָאיּפ
 .ָאנורב ָאנַאדרָאשזד ,ּפולס ַא וצ םענעדנובעגוצ םעד

 זיא ףָאזָאליפ-סנַאסענער ןשינעילַאטיא ןסיורג ןופ "ןכערברַאפ; סָאד
 ריא ןיא רָאנ ,ערעל-סקינרעּפָאק ןטײרּפשרַאפ ןיא זיולב טשינ ןענַאטשַאב

 זיא דרע יד זַא ,טלעטשעגטסעפ טָאה קינרעּפָאק ביוא ,ןעלקיװטנַא רעטייוו

 רָאנ זיא ןוז יד זַא ,ןזיוועגפיוא ָאנורב טָאה ,ןטענַאלּפ יד ןופ ענייא רָאנ

 -מוא רעד ןופ רענייא רָאנ ,םעטסיס-ןוז רעד ןוא ,ןרעטש יד ןופ ענייא

 .ןעמעטסיס ערַאטענַאלּפ לָאצ רעכעלדנע

 רעד םורַא ךיז טיירד דרע יד זַא ,ןזיוועגפיוא עקַאט טָאה קינרעּפָאק

 ,ךעלגעוװַאבמוא ,טרָא ןַא ףיוא ןענַאטשעג םיא ייב זיא עטצעל יד רעבָא ,ןוז

 טייקכעלגעוװַאבמוא ןופ ףירגַאב םעד ןצנַאגניא ןפרָאװעגסױרַא טָאה ָאנורב

 ןעיירד ןטענַאלּפ עריא טימ ןוז יד זַא ,טנרעלעג טָאה רע .רוטַאנ רעד ןיא

 .ןרעטש עסיורג ערעדנַא ךרוד ןגיוצעגוצ ,ךיוא ךיז

 עירָאעט עשירטנעצָאילעה סקינרעּפָאק טיירפַאב רע טָאה םורַא ױזַא

 .עיגָאלָאמסָאק רעשילױטַאק-שיטסַאלָאכס רעד ןופ ןצכעביילברעביא יד ןופ

 ייס ,למיה ןיא ייס; .(סרעווינוא ןופ ןצעזעג ןוא יובעג םעד ןגעוו ערעל)

 טפַאשנגייא יד; .ָאנורב ןבירשעג טָאה -- ?ץלַא ךיז טגעוװַאב םיא רעטנוא

 ףירגַאב םעיינ ַא טכַארבעג טָאה רע ."גנוגעװַאב זיא דנַאטשנגעק ןדעי ןופ

 טגָאמרַאפ סָאװ ,טנעמעלע ןקידנפַאש ,ןוויטקַא סלַא ,עירעטַאמ רעד ןגעוו

 -רַאפ-ויטַאטיטנַאװק ,עויטקעיבָא ןופ םוטכייר עכעלדנעמוא ןַא ךיז ןיא

 ,ןעמרָאפ ,עקיטרַאנדיש

 ןופ עטכישעג רעד ןיא שינעעשעג עטסערג יד ןעוועג ןיא סָאד

 רעד ןופ קיטקעלַאיד רעד רַאפ גנַאזעג-ביול רעכעלטּפַאשנסיוװ ַא ,עיפָאזָאליפ

 ,עכעלרעסיוא ןופ ףליה רעד ןָא ,רעהפיוא ןָא ךיז טרעדנע סָאװ ,רוטַאנ

 ,ןטפערק עכעלטעג

 טריציפיטנעדיא ןפפָאזָאליפ-רוטַאנ עלַא ןופ ןטסקרַאטשמַא טָאה ָאנורב

 רעד ןופ רעטָאפ רעד ןדנובעגנָא טָאה ךיוא םיא וצ .רוטַאנ רעד טימ טָאג

 זַא ,ריפסיוא םוצ קידנעמוק ,ַאזָאניּפש ךורב -- עיפָאזָאליפ רענרעדָאמ

 ,(רוטַאנ יד זיא סָאד טָאג) "ַארוטַאנ עוויס סואעד;

 -ַאמ ןשיטקעלַאיד ןופ רעפעש רעד ןדנובעגנָא ךיוא טָאה ָאנורב וצ

 ףָאזָאליפ-סנַאסענער ןסיורג ןופ קידנעמענרעביא ,סקרַאמ לרַאק םזילַאירעט

 ןיא גנוגעװַאב רעלַאסרעוװינוא רעד ןגעוו קנַאדעג םעד ,טסילַאירעטַאמ ןוא
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 .עירעטַאמ רעד ןופ טייקיבייא ןוא ןצַאזנגעק ןופ טייקינייא ,רוטַאנ רעד

 רעד ןופ טסילַאירעטאמ-ףָאזָאליפ רעטסערג רעד ןעוועג זיא ָאנורב

 עטסקרַאטש יד ןופ ענייא קיטייצכיילג רעבָא הפוקת-סנַאסענער רעלופטכַארּפ

 ,טייצ ןייז ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ עטסשיאָארעה ןוא

 -מָאּפ יו ,ןפָאזָאליפ-סנַאסענער עוויסערגָארּפ עטמירַאב ליפ ביוא

 ןעגנוגלָאפרַאפ ןופ רַאפעג יד ןדיימסיוא קידנלעוו ,ערעדנַא ןוא סויצַאנָאּפ

 ייוצ ןגעװ עזעט יד טריטּפעצקַא ןבָאה ,ךריק רעשילױטַאק רעד דצמ

 ,קידנסיוו ,ָאנורב טָאה -- ןכעלטפַאשנסיוװ ַא ןוא ןזעיגילער ַא -- ןתמא

 רעטרעדנוה ןיא .גנולעטש ןייז טקידייטרַאפ קיטומ ,םיא טָארד סע סָאװ

 קימַאלּפ רע טָאה ,טפירש ןיא ןוא טרָאװ ןיא ,סעיסוקסיד ,ןגַארטרָאפ

 עיגילערק ןוא טפַאשנסיו יד זיא תמא רעקיצנייא רעד זַא ,טריגַאּפָארּפ

 ."המכח-לזייא רעטשטנעבעג ןוא ןסיוומוא ןקילייה ןופ טיבעג ַא זיא סָאד

 ןעוו ,טייצ ַא ןיא ןעוועג זיא סָאד זַא ,טכַארטַאב ןיא ןעמענ ןלעוװ רימ ביוא

 ןסעזעג טשינ ןענייז עיציזיוקניא עשיניוװלַאק ךיוא ןוא עשילױטַאק יד

 -ַאטיא ןסיורג ןופ טומ םעד ןייטשרַאפ רימ ןלעוו ,"טנעה עטגײלרַאפ, טימ

 -יגירָא ןוא קרעוו ענייז טימ ךָאד טָאה רע .ףָאזָאליפ-סנַאסענער ןשינעיל

 -ילױטַאק עקיטכעמלַא יד ,עיגילער יד רָאנ טשינ ןפירגעגנָא הטיש רעלענ

 ,םעטסיס ןלַאדָאעפ ,ןקידנשרעה ןצנַאג םעד ךיוא רָאנ ,ךריק עש

 טדער "עיטסעב עקידנריפמוירט יד ןגָאירַאפ סָאד, קרעװ ןייז ןיא

 -ַאב רעטנענַאמרעּפ ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,רוטַאנ רעד ןגעוו רָאנ טשינ רע

 רע .רעהפיוא ןָא ךיז טייב סָאװ ,טפַאשלעזעג רעד ןופ ךיוא רָאנ גנוגעוו

 זַא ,טיידַאב סע סָאװ ,"ןברַאטש ןוא ךיז ןרעטלע רעטעג, : טרָאד טביירש

 עטבעלעגּפָא זַא ,קעװַא ןעייג ןוא ןעמוק ,עשיטילָאּפ ןוא עזעיגילער ,רעשרעה
 ענעמוקעגפיוא רַאפ ץַאלּפ םעד ןטערטּפָא ןזומ ןעמעטסיס עכעלטפַאשלעזעג

 -עמצעזעג רעשירָאטסיה רעד טימ גנַאלקנייא ןיא ,ענעטירשעגרָאפ ,עגנוי

 רעקיבייא רעד ןופ גנולגיּפשּפָא ןַא םיא רַאפ ןעוועג זיא עכלעוו ,טייקיס

 .עיצולָאװע-רוטַאנ

 -טפַאשלעזעג ,םענעמוקעגפיוא םעיינ ןופ ןוז ַא ןעוועג זיא ָאנורב

 ןבעלשטנעמ םעד סיורָאפ טּפוטשעג טָאה סָאװ ,םוטרעגריב ןופ ,חוכ ןכעל

 רענעי ןיא זיא סָאװ ,ןטפערק-ריצודָארּפ יד ,טפַאשנסיוו יד ,קנַאדעג

 קידנטיירג ,טנעמעלע רעוויסערגָארּפ ,רערענָאיצולָאװער ַא ןעוועג הפוקת

 .טכַאנ עלַאדָאעפ ערעטצניפ יד ןצריטש וצ ךיז

 "טסיירד ןוא טומ ןייז טימ ,םעטסיס ןשיּפָאזָאליפ ןייז טימ טָאה ָאנורב
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 רעד ןופ ןעגנַאלרַאפ ןוא ןעגנובערטש ,ןסערעטניא יד טקירדעגסיוא ,טייק
 ייווצ טָאה סָאװ ,עיזָאושזרוב רעשיאעּפָאריײא ןוא רעשינעילַאטיא ,רעגנוי
 "ָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד ךרוד ,טרעטעמשעצ רעטעּפש רָאי טרעדנוה
 ,טלַאװעג ןוא טכערמוא עלַאדָאעפ יד ,עיצול

 ָאנַאדרָאשזד ,ףָאזָאליפ-סנַאסענער רעשינעילַאטיא רעסיורג רעד
 -ָאיצולָאװער ,ןטכַאװעגפיוא ןופ ןָאפ עשימרוטש יד -- ןעוועג זיא ,ָאנורב
 טנערברַאפ ןבָאה עיציזיווקניא רעד ןופ ןעמַאלפ יד .טייצ ןייז ןופ טסייג ןרעג
 ןכעלברעטשמוא ןייז ןטכױלַאב רעקרַאטש ךיוא םעד טימ רעבָא ,ףוג ןייז
 .ךעלדיימרַאפמוא זיא סערגָארּפ ןופ גיז רעד זַא ,תמא
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 ןטייצ עטסיינ ןוא עיינ

 ,למיה רעטנרעטשעצ ַא רימ רעביא,

 יץסוטג שילַארָאמ א רימ ןיא

 (טנַאק לטונַאמט)

 סרטווינוא ןיא עלעפיירש ַא זיא שטנעמ רעד : רַאטנעמַאק
 טניל רע ,םָאנַאטױא ןוא יירפ רע זיא ,ךעלרעניא רעכַא
 א םיא ןיא טציז רוטַאנ רעד ןופ .רעטנוא טשינ םענייק
 ןטיהּפַא טסייג רעיירפ םלַא ףרַאד רע ןוא ןליוו רעטוג
 טסייה סָאװ ,וויטַארעּפמיא ןשירָאגעטַאק ןופ פיצנירפ םעד
 ,סטוג ןוט קידנעטש
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 ןוא םיורט ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ ןבעל סָאד ףרַאד ןעמ;,

 (יריק רעיפ  ."טייקכעלקריװ ַא ןיא םיורט םעד

 .ךיז טלטיור סָאװ ,היח עקיצנייא יד זיא שטנעמ רעד,

 ."תוביס ןָא טשינ סָאד ןוא
 (ןעווט קרַאמ)

 סָאװ ,יד ךיוא ןטכַארט סָאװ ,ןשטנעמ טלַא ביל דיא;

 ."ףיא יו שרעדנַא ןטכארט

 (ָאנוה רָאטקיװ)

 רע לייו טכער עלעיצעפס ןייק טשינ טָאה  רענייפ,

 שטנעמ ןָא םיא ףור .קלָאפ ןרעדנַא רעדָא םעד וצ טרעהעג
 .ןטכער ענייז עלַא סיוא וטסקירד םעד ןיא ןוא

 (יטרַאמ עזָאכ)

 ןופ שינעפעשַאב) עטסטנעַָאנ יד יא שטנטמ רטד

 ןעגנוגנידַאב עלַא ןטכינרַאפ ןעמ ףרַאד רַאפרעד .שטנעמ

 ,טקירדרעטנוא זיא שטנעמ רעד עכלעוו ייב ןעגנואיצַאב ןוא

 ."טעטכַארַאפ ,טקירטרינרעד
 (סקרַאמ)

 ןוא עטכישטג רעד ןופ רעפעש יז ןענייז ןשטנעמ,

 ."טמארד רענענייא רעד ןופ ןרָאיטקַא יד קיטייצכיילג

 (טקרַאמ)



 ךעטאצ רעד - אזאניצש ךודנ

 עיפאזאל'פ רענדעדאמ רעד וו

 טָאה ,ןַאנער טסענרע ַאזָאניּפש ןופ ,רענעק עטסעב יד ןופ רענייא

 יד ןופ רעטסערג רעד ןעוועג ןזיא ַאזָאניּפש; :ןבירשעג ױזַא םיא ןגעוו

 ,טושּפ זיא סָאד .ןבירטרַאפ םיא טָאה םזיַאדוי רעד ןוא ןדיי עקיטייצטנייה

 לָאמ לפיוו ..טכיל ןוא טפול רעמ ןבָאה וצ קיביא טפמעק קנַאדעג רעד

 -עג ריא ןבָאה עכלעוו ,יד טרעדײלשעגסױרַא ךריק עכעלטסירק יד טָאה

 ילפ ןקיטומ ןייז טימ טָאה ַאזָאניּפש, ? דובכ ןטסערג םעד ןעגנערב טנעק

 רעדנַא רעדעי ווו ןטייקכיוה ףיוא ןוא ,ןציּפש-גרעב עטסכעה יד טכיירגרעד

 "ןסָאנעג ןוא טבעלעג רע טָאה ,םעטָא ןָא טליפעג ךיז טלָאװ טסורב

 רָאנ ,גנוקיטעטשַאב ַא זיולב טשינ טניפעג גנוצַאשּפָא עכיוה יד טָא

 עטנרעלעג עטסערג יד ןופ ןעגנוניימ יד ןיא גנוביוהרעד עטפיטרַאפ ַא

 .טרעדנוהרָאי ןט720 ןופ רעקנעד ןוא

 רעד זיא סָאד; :ןַאזָאניּפש ןגעוו טגָאזעג טָאה ןיטשנייַא טרעבלַא

 .ןבעגעגסױרַא זיא סע ןעוװ טָאה טייהשטנעמ יד סָאװ ,חומ רעטספיט

 ןופ רענעק רעטסלַאינעג רעד ןעוועג זיא רע; זַא ,ןזיוועגנָא טָאה דיורפ

 רעקנעד ןוא רעטנרעלעג רענַאקירעמַא רעד ."המשנ רעכעלשטנעמ רעד

 רעד ."ַאזָאניּפש וצ קירוצ זיא יירשעג ןיימ, :טביירש ןַאגרָאמ דיול

 ןיא ייג ךיא; : טריטנעצקַא דעטייוו רעטנרעלעג ןוא ףָאזָאליפ רעשילגנע

 -סיה ןוא ףָאזָאליפ רעשיטעיווָאס רעטמירַאב רעד ."טירט"-סופ סָאזָאניּפש

 ךוב ןייז ןיא טביירש (1963 ןברָאטשעג) ןירָאבעד םהרבא רעקירָאט

 : "רעייגרָאפ רעד ַאזָאניּפש ,

 -ָאניּפש רעד טליּפש סע עכלעוו ,לָאר עשירשטסיה ןוא עלַאיצָאס יד ,

 גנולקיװטנַא רעד ןיא ןוא גנואיירפַאב רעלעוטקעלעטניא רעד ןיא םזיז

 ,רעבָא .ןרָאװעג ןטכױלַאב גונעג טשינ טציא זיב זיא טפַאשנסיװ רעד ןופ
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 -סיורָאפ םעד ףיוא גנוקריוו רעטקערידמוא רעדָא רעטקעריד רעד ךייש סָאװ

 טימ ןכיילגרַאפ טשינ ןעמ ןָאק ,ןטפַאשנסיוו עוויטיזָאּפ יד ןופ שרַאמ

 ."םעטסיס ןשיפָאזָאליפ ןרעדנַא םוש ןייק ןירטקָאד סַאזָאניּפש

 טָאה ס סָאװ ,טקעלעטניא רעשינַאטיט רעקיזָאד רעד ןעוועג זיא רעוו

 ןופ רעטכעװ עקיליײה, יד ןכלעוו ןוא קלָאפ עשידיי סָאד ןבעגעגסױרַא

 טכַאמ רעד רַאפ טרסמרַאפ ,םרח ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןבָאה (1 "שינרעטצניפ

 ןביירטרַאפ סָאד קידנעגניווצפיוא ,"רַאטנוב ןזָאלטָאג ןכעלרעפעג, סלַא

 ? םַאדרעטסמַא ןופ םיא

 רעד טימ ןדנוברַאפ זיא החּפשמ סַאזָאניּפש ןופ עיגָאלַאענעג יד

 -נָאמ סָאל עד ַאזָאניּפסע ךיז טפור סָאװ ,(עינַאּפש) עיליטסַאק ןיא טָאטש

 ןפָאלטנַא סַאזָאניּפש יד ןענייז 1492 ןיא עינַאּפש שוריג ןכָאנ .סָארעט

 ןעגנוגלָאפרַאפ יד ןביוהעגנָא טרָאד ךיז ןבָאה סע ןעוו רעבָא .לַאגוטרָאּפ ןייק

 ןיא קידנטיהּפָא ,ךיז ייז ןדמש ,(1498) עיציזיווקניא "רעקילייה; רעד ןופ

 טלדנַאװרַאפ ייז ןרעוו יױזַא .הנומא רעשידיי רעד ןופ ןטָאבעג יד םייהעג

 טניה-ריּפש יד ןופ טכיזפיא רעקידרדסכ רעד רעטנוא ,ןענַארַאמ ןיא

 .ךריק רעשילױטַאק רעד ןופ

 ןדייז םעד ףיוא טגניווצ ?עפ ַאד ָאטיוא; ןופ רַאפעג עטנענַאמרעּפ יד

 ןוא טנַאנ ןייק 1603 ןיא ןגָארטרעביא ךיז לָאז רע ,ןעמהרבא ,ַאזָאניּפש ןופ

 ָאד טרעוו לַאכימ ,ַאזָאניּפש ןופ רעטָאפ רעד .םַאדרעטסמַא ןייק 1616 ןיא

 סנרּפ רָאי 18 זיא רעכלעוו ,רעוט-ללכ רעטעטכַאעג ,רחוס רעקידובכב ַא

 ,הליהק רעד ןיא

 ,16232 רעבמעווָאנ ןט-24 םעד ןרָאװעג ןריובעג זיא ַאזָאניּפש ךורב

 .ערעװש ַא ןעוועג זיא ענייז טנגוי יד .רעטָאפ ןייז ייב דניק טרעפ סלַא

 עמַאמפיטש יד .עמַאמ ןייז ןברָאטשעג זיא רָאי סקעז ןעוועג טלַא זיא רע ןעוו

 ןיא ןענרעל רע טמענ רָאי ןביז וצ .םיא טימ ןעמונרַאפ טשינ ךיז טָאה

 ,"םייחיץע , ןסייהעג טָאה סָאװ ,הרות-דומלת רעטעדנירגעג"יינ רעד

 דנַאלָאה ןיא םידמול עשידיי עטסערג יד ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא

 ."רעדניק-רעדנווו} יד וצ טשינ טרעהעג רע .רָאי 13 ַאזָאניּפש טרָאד טנרעל

 -רעדיוו ,רעטרַאּפשעגניײא ןַא; רַאפ םיא ןטלַאה רערעל ןוא רעיצרעד יד

 ליו רע ,קינייונסיױא ףיױא ןענרעל טשינ ליוו רע ."רוטַאנ רעקידנעּפש

 ןוא הרות רעד ןופ ערעל "עקילייה, יד רעביא טשינ טרזח רע .ןייטשרַאפ

 .טלַאהניא ןכעלקריוו רעייז ןּפַאכפױא ליוו רע ,םינבר יד ןופ ןרַאטנעמָאק יד
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 זיא רימ רַאפ :ָארײטרָאמ יבר ןטמירַאב ןייז וצ ןגָאז וצ ?הּפצוח,, יד טָאה רע

 ."טגָאזעג טָאה רע סָאװ רָאנ ,טגָאזעג סָאד טָאה סע רעוו קיטכיוו טשינ

 -ַאנַא ,רעקידנעטשטסבלעז רעד ירפ רָאג ךיז טרימרָאפ םורַא ױזַא

 ףיוא סולפנייא ןלַאסָאלָאק ַא .ַאזָאניּפש ךורב ןגנוי ןופ קנַאדעג רעשיטיל

 רעד טָאה רעכלעוו .ַאטסָאקַא לַאירוא טַאהעג סטָאה ,ךָאנ דניק סלַא םיא

 -עגפיוא "עיצידַארט רעשידיי רעד ןגעק ןסיזעט; : ךוב ןייז ןיא רעטשרע

 "עג ןוא הרות רעד ןיא דוסי ןייק טשינ ןבָאה םיניד עשידיי יד זַא ,ןזיוו

 רעגייטש-סנבעל רעלַאנָאיצַאנ ןוא רעזעיגילער רעשידיי רעד זַא טרעדָאפ

 ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןרעדָאמ רעמ ,לערוטלוק ,קידלכש רעמ ןרעוו לָאז

 טייגַאב ,"ענעגייא; ענייז ךרוד טקירעדינרעד ךעלרעדיוש ,1618 ןיא םרח

 ,דרָאמטסבלעז רע

 ןענַאטשעג קידנעטש זיא רעקנעד ןסיורג םעד ןופ טלַאטשעג סָאד

 ירפ ךיז רע טָאה טָאברַאפ ןגנערטש םעד ץָארט ,ןכורב ןופ ןגיוא יד רַאפ

 לאירואק .ןסירעגטימ ייז ןופ ןרָאװעג ןוא ןעקנַאדעג ענייז ןיא טפיטרַאפ

 ,ןטרַאקעד וצ לעיצעּפס ןוא ןעמ"במר וצ געוו םעד טרעטסַאלפעג רימ טָאה

 .רעטעּפש ןרָאי טימ רע טגָאז --- ?ָאיזעלעט ,ָאנורב

 ןופ ןרעטייורעד ךיז רע טמענ הרות-דומלת רעד ןופ ןרעיומ יד ןיא ןיוש

 וצ ןיוש טייגרעד סע .םיגהנמ ןוא קיטקַארּפ רעזעיגילער רעשידיי רעד

 עטשַארעביא יד .סעמגָאד-לביב ליפ ןריקיטירק ףרַאש טמענ רע זַא ,םעד

 ןוא לארשי ןב השנמ .,רערעל ענייז ,רעעזפיוא "עקילייה, ןוא םינבר

 ןפיט םעד טרעדנוװַאב טייהרעליטש ןבָאה עכלעוו ,ָארײטרַָאמ יולה-לואש

 ןטַאט ןייז טיורטרַאפ ןוא ַאזָאניּפש ןופ טײקטרַאּפשעגנייא יד ןוא קנַאדעג

 ,ןסיורג ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ ךיז טעוװ סָאװ ,ןואג ַא טסקַאװ סָאד; זַא דוס ַא

 ."עיצקַא:סגנוטערק א ןעמונעגרעטנוא ןבָאה -- "בר ןטמירַאב-טלעוו

 ןױש טָאה רע ןעװ ןוא .ָארײטרָאמ טדערעג םיא טימ טָאה גנַאל-ןהעש

 ּפש םיא טָאה ןעגנואָארד וצ רעבירַא ןוא ןטנעמוגרַא עלַא טּפעשעגסיױא

 -רַאפ עלופ ַא ךָאד טסרעוװ וד ,יבר ךיז טלַאה; : טרעפטנעעג קיאור ַאזָאנ

 ."ןכעלשטנעמ ןוא ןכעלטעג ןופ גנונעקייל

 ןטנשקעעגנייא ןופ ףױרַא-גרַאב רעשיסרוקיּפא רעד ןיא לייוורעד

 ןעמונעג ךיז טָאה ַאזָאניּפש רעגנוי רעד .סיורָאפ קישַאר ןעגנַאגעג "רחא;

 "רָאפ עשידיי-טשינ יד וצ ןרעטנענרעד ןוא םורַא ןשידיי ןופ ןרעטייוורעד

 יד וצ רעייגנייא רעליבַאטס ַא טרעװ רע .ןזיירק עשידנעלָאה ענעטירשעג

 -ניא ךיז ןָאק ןעמ זַא ,טקידערּפעג טָאה עכלעוו ,עטקעס ַא -- ןטַאיגעלָאק
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 יד טָאה רענייא רעדעי זַא :עכריק רעד ןָא ןוא םיחלג ןָא ןיײגַאב ןצנַאג

 רע יװ ױזַא ,םירפס עקילייה יד ןריטנעמָאק וצ טייהיירפ עטצנערגַאבמוא

 ןעיירפ ןפיוא ןטייק ןענייז ,סעמגָאד ןופ טייקילייה עדעי זַא ;טייטשרַאפ

 .קנַאדעג ןכעלשטנעמ

 טניירפ ענעבעגעגרעביא ַאזָאניּפש טניפעג ןטַאיגעלָאק יד ןשיווצ

 רעכייר ַא ,סעללעי גנירַאי טַאיגעלָאק רעד .ערעל ןייז ןופ ןטסַאיזוטנע ןוא

 ןשידיי ןקיניזפיט-רַאברעדנוװא ןופ טַאנעצעמ רעטשרע רעד טרעװ ,ןַאמ

 רַאפ -- לייט ַא --- ייז טקורד ןוא קרעװ ענייז רעביא טצעז רע ."רעקנעד

 .טיוט ןייז ךָאנ לייט ַא ,ןבעל סַאזָאניּפש

 רעד ךיא טרעוװ ַאזָאניּפש ןופ רערערַאפ ןוא טניירפ רעטנעָאנ ַא

 ןףעדנע ןעד ןַאפ ר"ד ,שיכירג ןוא ןײטַאל ןופ רָאסעּפָארּפ רעשידנעלָאה

 ןָא ןזייו ןפַארגָאיב עסיוועג .ןכַארּפש עדייב קיסיילפ רע טנרעל םיא ייב

 ןופ רעטכָאט רעד וצ ףָאזָאליפ ןשידיי ןופ ןליפעג-סעביל עפיט יד ףיוא

 -טשינ ערעדנַא ליפ טַאהעג ךיוא טָאה רע .ַאירַאמיַארַאלק -- ןענעדנע

 יד ייס טציהעצ ןוא ןקָארשעג רעמ ךָאנ טָאה ץלַא סָאד .טניירפ עשידיי

 ,טייל'הליהק יד ייס ,םינבר

 ןעמ טָאה ,טַאטלוזער ןייק ןבעגעג טשינ ןבָאה ןעגנואָארד יד ןעוו

 טלַאהעג ןליבַאטס ַא טגיילעגרָאּפ םיא טָאה ןעמ .ןפיוק ןַאזָאניּפש טריבורּפ

 טייקיניילק ןייא רַאפ רָאנ ,(עמוס עסיורג ַא ןַאד) ןענירָאלּפ טנזיוט ןופ

 רעד ןיא "טָאטש; עקידובכב יד טמותירַאפ ןזָאל טשינ לָאז רע; --

 -רָאטשרַאפ-גנַאל טשינ ןייז ךרוד ךָאנ טפיוקעג ,עגָאגַאניס רעמַאדרעטסמַא

 םיא ןעמ טָאה טגָאזעגּפָא ןופרעד ךיוא ךיז טָאה רע ןעוו ."ןטַאט םענעב

 "עג (1656 ילוי ןט-27 םעד) בא שדוח ןיא גָאט ןט-6 םעד "ךעלרעייפ,

 ןופ הליהקה דעו רעד ןגָארטעגסױרַא ןבָאה קסּפ םעד .םרח ןיא ןפרָאװ

 .םהרבא קחצי ןוא ָארײטרַָאמ לואש םינבר יד ייז ןשיוצ רעדילגטימ 4

 ,יבר רעקילײה רעד טָאה ,ןעוװעג קינייװ ךָאנ זיא םרח רעד בוא

 ילַאק יד ןוא גנוטלַאװרַאפ-טָאטש רעד וצ ךיז ןדנָאװעג ,ָארײטַאמ לואש

 (סרוקיּפא) "רעקיטערעה ןכעלרעפעג םעד, לָאז ןעמ ,םיחלג עשיניוו

 ןיא .ןעמוקעגנגעקטנַא ןעמ זיא השקב ןייז .םַאדרעטסמַא ןופ ןביירטרַאפ

 ןיא רעביירש ןוא טסילַאנרושז רעטסוװַאב) ןייטשלעקניפ ָאעל טָאה ,7

 רעשידיי רעד ןופ ןכירטשיטנורג, ךוב ןייז ןיא (עשרַאװ ןקידהמחלמרַאפ

 | :ןבירשעג ױזַא *עיּפָאזָאליפ

 רענַאקינימָאד יד וצ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,םינבר יד ןופ דליב סָאד,|

184 



 -רָאפ ,"םיכובנ הרומ, רפס ןקידניז םעד ןגעק ףליה:-עיציזיווקניא ןטעב

 דליב םעד טימ קידנעטשלופ ךיז טקעד ם"במר "טרוקיּפא, ןכרוד טסַאֿפ

 וצ ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,םיסנרּפ ןוא םינבר רעמַאדרעטסמַא יד ןופ

 רעקידנעּפשרעדיװ "ןכעלרעפעג, םעד ןגעק ףליה ןטעב טכַאמ-טָאטש רעד

 .ַאזָאניּפש (ךורב) טקידענעב
 א

 םעניילק ןיא ַאזָאניּפש ךיז טצעזַאב ,םַאדרעטסמַא ןזָאלרַאפ ןכָאנ

 שטנעמ ,טָאג רעביא , טַאטקַארט ןייז טקידנערַאפ רע ווו ,גרובסנייר לטעטש

 -ָאליפ ןופ ןּפיצנירּפ סטרַאקעד; ךוב סָאד טביירש ןוא ?טייקילעזקילג ןוא

 ןבעל ןייז ייב ןענישרעד זיא סָאװ ,קרעװ עקיצנייא סָאד זיא סָאד ."עיּפָאז

 ןדעי טרילרַאפ רעקנעד רעשידיי רעסיורג רעד .ןעמָאנ ןייז רעטנוא

 טשינ זיא רע יוװ ױזַא ןוא טפַאשלעזעג רעשידיי רעד טימ טקַאטנָאק

 שיטקַאפ רע זיא עדניימעג עזעיגילער ערעדנַא םוש ןייק וצ ןענַאטשעגוצ

 ,עּפָארײא ןיא רעקנעדיירפ רעלעיציפָא רעטשרע רעד

 ןבעל גרובראפ ףרָאד ןיא ַאזָאניּפש ךיז טצעזַאב ,גרובסנייר ךָאנ

 ץָארט -- טייצ עצנַאג יד .גאה טָאטשיטּפיוה רעד ןיא ףוס םוצ ןוא ,גַאה

 -עטש עכיוה םיא ןרינָאּפָארּפ סָאװ ,עכייר ןוא עקיטכעמ ןופ ןטָאבנָא ליפ

 רַאפ זיולב ,סעיסנעפ עכעלגנעלנבעל וליפא ,ןעניול עכיוה טימ סעל

 רעפיילש ןעמערָא ןַא ןופ ןבעל ןדיײשַאב ַא רע טריפ --- קרעוװ ייז ןריקידעד

 ןרָאװעג טעברַא עטנוזעג טשינ יד זיא ,ךעלנײשרַאװ .רעזעלג עשיטּפָא ןופ

 "וט -- טייקנַארק רעקידהשורי ,רעקידרעירפ ןייז ןופ תוביס יד ןופ ענייא

 .רָאי 45 ןופ רעטלע ןיא ,טיוט ןקיטייצירפ ןייז ןופ ןוא ,זָאלוקרעב

 -רָאפ ןוא רעקירָאטסיה עטמירַאב ךיוא יװ ,ןפַארגָאיב ענייז ןופ ליפ

 טשינ טָאה ןפָאזָאליפ-טלעוו עטסטמירַאב יד ןופ רענייק זַא ,ןָא ןזייוו רעש

 .רע יו ,טקידײרּפעג טָאה רע סָאװ ,םעד טימ גנַאלקנייא ןיא ױזַא טבעלעג

 .טַאט ןוא טרָאװ ןופ טייהנייא ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד ןעוועג זיא ַאזָאניּפש

 ַאזַא ןיא ןסָאגעגפיונוצ טשינ ןבעל סָאד ןוא ערעל יד ךיז טָאה םענייק ייב

 ןפרָאװעגּפָא טָאה רע .םיא ייב יװ טײקצנַאג רעשינָאמרַאה רעלופטכַארּפ

 וצ ידכ ,קיגנעהּפָא ןייז טשינ םענייק ןופ ידכ ,ףליה עלעירעטַאמ עדעי

 .יירפ ןפַאש ,יירפ ןטכַארט ,יירפ ןבעל ןענָאק

 יד ןעמענרעביא ןופ גַאלשרָאפ םעד ןָא טשינ רע טמענ רַאפרעד

 ,גרעבלעדייה ןיא טעטיזרעווינוא ןטמירַאב ןפיוא ערדעטַאק-עיּפָאזָאליפ

 ,גינעק ןשיזיוצנַארפ ןקיטכעמ ןופ טָאבנָא םעד ּפָא רע טפרַאװ רַאפרעד
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 -סנבעל ַא רַאפ ,קרעװ ענייז ןופ סנייא םיא ןריקידעד וצ ,ןט-14 םעד יאול

 רַאפ רע טפיילש; טײקמַאזנייא רעיירפ ןייז ןיא .טלַאהעג ןכיוה ןכעלגנעל

 -ןייא ןיא ןבעל וצ ,ןביולרעד ןלָאז עכלעוו ןעקנַאדעג טייהשטנעמ רעד

 םעד ןעקנָאשַאב טָאה רוטַאנ יד ,ןכלעוו טימ ,ןכעלטעג םעד טימ גנַאלק

 ,"לַארָאמ רעפיט ןוא רעכיוה ריא טימ (טָאג) רוטַאנ עלופטכַארּפ יד ,שטנעמ

 ךיז ןבָאה ייז ןופ טייהרעמ יד .קרעװ ליפ ןפַאשעג טָאה ַאזָאניּפש

 ןיא ןוא ךריק עשידנעלָאה יד טָאה 1679 רָאי ןיא .טיוט ןייז ךָאנ ןזיװַאב

 סלַא סקעדניא ןפיוא טלעטשעגפיורַא קרעוו ענייז עלַא ,טסּפױּפ רעד 0

 ,טנייה זיב ייז ןרירוגיפ טרָאד ןוא ,ענעטָאברַאפ גנערטש

 רענײמעגלַא ןַא ןעוועג ַאזָאניּפש ףיוא םרח רעד זיא ןעעז רימ יו

 זַא ןענָאמרעד וצ טרעוו זיא ייברעד .רעכעלטסירק ןוא רעשידיי ַא --

 טּפשמ-סקלָאפ רעכעלטנפע ןַא ןעמוקעגרָאפ עשרַאװ ןיא זיא 1922 ינוי ןיא

 ,עטנרעלעג ,רעביירש ןופ לײטנָא ןטימ (ַאזָאניּפש רעביא) םרח םעד רעביא

 -פיוא ,טלייטרוארַאפ םרח םעד ןבָאה עכלעוו ,רעוט עכעלטפַאשלעזעג

 טנייה זיב רעבָא .השוב עלַאנָאיצַאנ ןוא ןכערברַאפ ,ןיזמוא ןייז קידנזייוו

 -ּמָא טשינ םרח םעד ןטעטירָאטױא עשידיי עזעיגילער יד ןבָאה גָאט וצ

 ןיא טָאה ןגעקַאד ,ןטעטירָאטױא-הכולמ עלעיציפָא יד טשינ ךיוא ,ןפורעג

 רעד ןופ עיצַאגעלעד-לארשי ַא (םרח ןופ גָאטרָאי ןטס-200 םוצ) 6

 -פיוא ןַא טימ רבק ןייז ףיוא ןייטש ַא טגיילעג ,טפַאשלעזעגיַאזָאניּפש

 ץנעטנעס עפיט ַא םעד ןיא .(קלָאפ ןייד) "ךמע; :טרָאװ ןייא ןופ טפירש

 ,קלָאפ ןשידיי ןופ ץלָאטש רעד קיביײיא ףיוא ןבילבעג ןוא ןעוועג זיא רע --

 .טייהשטנעמ רעצנַאג רעד ןופ ןסיוועג סָאד

 כא א
* 

 יטנַא זיא ,טלעװ יד זַא ,הטיש סַאזָאניּפש ןופ קנַאדעג-טנורג רעד

 ןצעזעג:רוטַאנ עקיבײא ,עכעלרעניא עריא ןופ ,ןילַא ךיז ןופ ןענַאטש

 םיסנ ןיא ןביולג ןופ ,דחּפ ןכעלטעג םעד ןופ שטנעמ םעד טיײרפַאב טָאה

 רַאפרעד .טרעוו ןוא עדְריוו עכעלשטנעמ ןייז טרעקעגמוא םיא ,תוחור ןוא

 ןטייקכעלגעמ ענייז ןוא שטנעמ ןיא ןביולג יו ,עבלעז סָאד םזיזָאניּפש זיא

 זיא רַאפרעד .ןשינמייהעג עריא ןוא רוטַאנ רעד ןופ רעשרעהַאב סלַא

 סואעד ינימָאה ָאמָאה; :ַאזָאניּפש ןופ זיוועד-טּפיוה רעד לעוטקַא קיביײא

 ןטכַא ןעמ ףרַאד רַאפרעד .(טָאג ַא שטנעמ ַא רַאפ זיא שטנעמ ַא) *! טסע

 רעדעי לייוו ,רילָאק ןוא קלָאפ ןדעי ןופ שטנעמ ןדעי ןביל ןוא ןצעש
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 סָאװ ,ץלָא ןקיטייזַאב ןעמ ףרַאד רַאפרעד .עכעלטעג סָאד ךיז ןיא טגָארט
 ,שטנעמ םעד טקידײלַאב ןוא טקירעדינרעד

 ןט-17 ןופ ףָאזָאליפ רעטסערג רעדק יװ רָאי 200 ןרָאװעג זיא'ס

 ַאזָאניּפש ךורב ,"עיפָאזָאליפ רענרעדָאמ רעד ןופ רעטָאפ ןוא טרעדנוהרָאי

 טנעקעג טשינ יז טָאה רע ."קיטע יד, קרעװ-טּפיױה ןייז ןבירשעגנָא טָאה

 ןעגנוגלָאפרַאפ רַאפ טַאהעג ארומ טָאה רע לייוו ,ןבעל םייב ןבעגסױרַא

 -עג גונעג םיא רַאפ זיא'ס .טכַאמ רעד ןוא ךריק רעשיניװלַאק רעד דצמ

 ,ןטייווצ ןייק טלָאװעג טשינ טָאה רע : םרח רעשידיי רעד ןעוו

 (רָאורבעפ ןט721 םעד ,1677 רָאי ןיא) טיוט ןייז ךָאנ ךיילג רעבָא

 ,םעד ץָארט ןוא .קרעוו סָאד ןבעגעגסױרַא רערערַאפ ןוא טניירפ ענייז ןבָאה

 -רַאפ גנערטש טָאה טערקעד ןלעיצעּפס ַא ןיא ,דנַאלָאה ןיא ךריק יד סָאװ

 עשירעצעה ןוא עזָאלטַאג ,עשיסרוקיּפא עקיזָאד סָאד; ןענעייל וצ טרעוו

 ןופ רעדנעל ליפ ןיא רוועדעש ַא יװ ןעמונעגפיוא ןרָאװעג סע זיא ,"ךוב

 ,עּפָאריײא

 ינימָאה ָאמָאה;"ַאקיטע, רעד ןופ זיוועד ןוא קנַאדעג-טּפיוה רעד

 -עג טּפַאכעגפיוא זיא (טָאג ַא שטנעמ ַא רַאפ זיא שטנעמ ַא) "טסע סועד

 ַא טימ זיא לָאמ ןטשרע םוצ .גנורעטסיײיגַאב ןוא םזַאיזוטנע טימ ןרָאװ

 עמגָאד עכעלכריק יד ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָא טייקטסיירד ןוא זילַאנַא ןפיט

 -עגסױרַא זיא שטנעמ רעד .ןבעל ןכעלשטנעמ ןופ טייקיטשינ רעד ןגעוו

 סלַא ןרעוװ טכַארטַאב ףרַאד סָאװ ,ןזעוו עטסכעה סָאד סלַא ןרָאװעג טקור

 .םענייא ןדעי ךרוד סעכלעזַא

 סנעמעוו ,ןשטנעמ םוצ גוצַאב ןיא זיולב ,טכעלש רעדָא טוג זיא סעּפע;

 ןענעייל --- ?לַארָאמ רעדעי ןופ לַאװק רעקיצנייא רעד ןענייז ןשינעפרעדַאב

 קילג ןופ גנידַאב רעד זיא שטנעמ ןייא ןופ קילג סָאד; .קרעוו ןייז ןיא רימ

 !ןייּפ ןוא קילגמוא זיא םורַא ןעוו ךעלקילג ןייז וטסנעק יװ ."ןטייווצ ןופ

 ךיוא רָאנ ,שטנעמ םוצ רָאנ טשינ ךיז רע טעדנעװ ךיוא רַאפרעד

 ליױוװ רעד, "שטנעמ םעד טניד יז ןעוו ,טוג זיא הכולמ יד, .טַאטש םוצ

 ןכלעוו וצ ,ץעזעג עטסכעה סָאד הכולמ רעד רַאפ ןייז ףרַאד קלָאפ ןופ

 "ןצעזעג עלַא ןענעדרָארעטנוא ךיז ןזומ'ס

 קיטע רעשינָאמרַאה ַא ןיא טקיניײארַאפ ַאזָאניּפש טָאה םורַא ױזַא

 טָאה רע עכלעוו ,םיאיבנ עשידיי יד ןופ ןעקנַאדעג ענעטירשעגרָאפ יד ייס

 ץע; הרות:דומלת רעמַאדרעטסמַא רעד ןיא טמעטָאעגניא ןוא טנרעלעג

 -רעטעּפש ןוא עשימיױר:טלַא ,עשיכירגיטלַא יד ןופ המכח יד ייס ,"םייח

17 



 םייהח רעד ןיא טרידוטש טָאה רע עכלעוו ,עטנרעלעג ןוא רעקנעד עקיד

 םעד ןיא עמַאזניימעג סָאד ןענופעג טָאה רע .טניירפ עשידנעלָאה ייב ןוא

 :עזָאלנסיװעג ןוא עכייר יד וצ טעדנעװעג ,איבנה והיעשי ןופ ףור

 סָאװרַאפ) "?ונחטת םיינע ינפו ימע ואכדת םכלמ ,םכיתבב ינעה תלזג;

 ןוא (?עמערָא יד ןופ םינּפ סָאד טלָאמעצ ןוא קלָאפ ןיימ ריא טקירדעצ

 ינַאמוה ,םוס ָאמָאה; :סויצנערעט רעביירש ןשימױר-טלַא ןופ זיוועד םעד

 ַא טָאה סָאװ ,ץלַא ןוא שטנעמ ַא ןיב ךיא) ?ָאטופ םונעילַא עמ ַא ליהינ

 .(דמערפ טשינ רימ זיא שטנעמ םוצ תוכייש

 רעבָא .עיגָאלָאנימרעט "עכעלטעג; ַא ךָאנ טצונַאב ַאזָאניּפש ,תמא

 רעסיורג רעד .םזיאעטַא ןכעלטפַאשנסיװ ןופ רענָאיּפ רעד שיטקַאפ זיא רע

 טסענרע ,טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ רעביירש ןוא רעקירָאטסיה רעשיזיוצנַארפ

 ,"רעקנעדיירפ יד ןופ ץנירּפ רעד; ןעמָאנ ןטימ טניורקעג םיא טָאה ,ןַאנער

 זיא קיטע סַאזָאניּפש ןופ ץנעסעטניווק יד סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ

 .קילג עכעלשטנעמ עטסכעה סָאד סלַא ,?טָאג וצ עביל עלעוטקעלעטניא יד;

 טשינ ךעלטּפַאשנסיװ ןוא קידלכש ױזַא טָאה רענייק : ךעלקריוו ןוא

 עוויס סועד, ּפיצנירּפ-טּפיױה רעשיּפָאזָאליפ ןייז .רע יװ ,טָאג טנקיײלעגּפָא

 זַא ,קיבייא זיא רוטַאנ יד זַא ,טסייה ,(רוטַאנ יד ןיא סָאד טָאג) *?ַארוטַאנ

 טשינ ריא זיא טָאג םוש ןייק ןוא ןפַאשַאב טשינ יז טָאה טָאג םוש ןייק

 ריא ןיא ןגיל גנולקיװטנַא רעטנענַאמרעּפ ריא ןופ תוביס יד לייוו ,קיטיונ

 יד זיא ןײלַא יז .(הביס ענעגייא ריא) "יאוס ַאזוַאק, ריא טָאה יז .אפוג

 ,ךיז ןופ הביס

 "ער ַא זיא עיצולָאװע ןוא קיטקעלַאיד-רוטַאנ יד זַא ,קידנזייוופיוא

 ַא טגיילעגרעטנוא רע טָאה ,ןצעזעג עקיבייא ,ענעגייא עריא ןופ טָאטלוז

 טָאה רע ,רעטעג עזעיגילער עלַא רעטנוא לַאירעטַאמ-סיירפיוא ןקיטכעמ

 ."טלעוו רעד ןופ רעפַאשַאב , סלַא טכַאמ רעייז טרעטעמשעצ

 ,"עקילייהפ ַא ,עשירעטלַאלטימ ַא ךָאנ זיא ךַארּפש סַאזָאניּפש ,ָאי

 טימ ןטכייל ןעקנַאדעג ענייז רעבָא ,הפוקת רענעי ןופ רעקנעד עלַא ייב יו

 ןעוו .טפַאשנסיוװ ןיוש רענרעדָאמ רעד ןופ ןעמַאלפ טימ ,רעייפ שילעה ַא

 טניימ ,"טלעוו רעד טימ גנוריפנָא עכעלטעג יד; קורדסיוא םעד טצונַאב רע

 יד רע טייטשרַאפ ?לעפַאב-סטָאג, רעטנוא .ןצעזעג-רוטַאנ עקיבייא יד רע

 עכלעוו ,ןעגנוניישרעד יד -- ?טּפשמ-סטָאג; רעטנוא ,גנולקיװטנַא-רוטַאנ

 .טייקיסעמצעזעג-רוטַאנ רעד ןופ טַאטלוזער ַא ןענייז

 ןכעלטעג; םעד ןגעק ףירגנָא-לַארענעג ןופ ןפוא רעשירָאגעלַא רעד
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 ,סעיצקנופ ענייז ןופ ןוא "ןטשרעביוא, ןופ ףליה רעד טימ ,"ןקיליײה ןוא

 טליפעג טקעריד ךיז ןבָאה עכלעוו ,יד םילכ יד ןופ טכַארבעגסױרַא טָאה

 ןופ רָאסעּפָארּפ רעטכערטוא רעד ןבירשעג טָאה סע סָאװ ,טָא .טָארדַאב

 ַא טימ; :הטיש סָאזָאניּפש ןגעוו ,דלעװסנַאמ ןַאװ רענייר ,עיגָאלָאעט

 ןייז טיובעגפיוא (.ג.טדַאזָאניּפש) רבחמ רעד טָאה טסנוק רעשינָאלוװיײט

 רעּפרעק ןוא טסייג ,טלעוו ןוא טָאג זַא ,טרעלקרעד רע .ןינב ןשיטסיאעטַא

 ןופ טייהיירפ רַאפ ףמַאק טשינ ןזיא סָאד .עבלעז סָאד ןוא סנייא ןענייז

 ."ןכערברַאפ ןופ טייהיירפ רַאפ רָאנ ,קנַאדעג

 עקילייהק עטעדליבעג ערעדנַא ןופ ךיוא ןעוועג ןענייז ןלַאפנָא עכלעזַא

 ןופ גיי םעד ןרעטש טנעקעג טשינ טָאה סָאד רעבָא ."ןלַאוטקעלעטניא

 "עג ךיז ןבָאה'ס סולפנייא ןטקעריד סנעמעוו רעטנוא ,קנַאדעג סַאזָאניּפש

 ךיוא ןוא ןט-19 ןט-18 ןופ רעביירש ןוא רעקנעד עטסערג עלַא ןענופ

 ,טרעדנוהרָאי ןט-20 ןופ

 טפלעה רעט-2 רעד ןופ ףָאזָאליפ רעשטייד רעטמירַאב רעד ןעוו

 מש ןופ רענגעק רענעסיברַאפ ַא ,יבָאקַאי ךירדירפ ,טרעדנוהרָאי ןט'8

 ןשטייד ןסיורג םעד ,ןגניסעל וצ ןדנָאװעג ךיז טָאה ,םזיאעטנַאּפ סַאזָאנ

 ץזָאלטָאג, יד ןפמעקַאב ןפלעה םיא לָאז רע ,רערעלקפיוא ןוא רעביירש

 -ַאב רע טָאה (.ג .טיַאזָאניּפש ךורב ןופ טסייה סָאד) "ןטקידענעב ןופ ערעל

 זיא רע ,טסיזָאניּפש רעטגייצעגרעביא ןַא ןיב ךיא; : רעפטנע ןַא ןעמוק

 ."רעזייווגעוו ןוא רערעל ןיימ

 רעביירש רעשטייד רעטמירַאב רעבָא ,רענעברָאטשרַאפ-גנוי רעד

 טפור ,גרעבנעצרַאה -- סילַאװָאנ ךירדירפ טרעדנוהרָאי ןט-18 ףוס ןופ

 ןוא ףָאזָאליּפ ַא טסייה סָאד) "טָאג ןופ רעטרוכישרַאפ ַא? ןַאזָאניּפש ןָא

 ,(טייקסיורג ןוא המכח רעכעלטעג רעד טימ טכױהַאב ,רעקנעד

 -רעטסײגַאב ַא טביירש -- טעָאּפ רעשטייד רעטסערג רעד -- עטעג

 .ןַאזָאניּפש ןופ גנַאג-ןעקנַאדעג רעכיוה רעד זיא ףיט יוו; : ןיבָאקַאי וצ רעט

 ,טָאג ןופ ץנעטסיזקע יד טשינ ןפוא ןלופטכַארּפ ַא ףיוא זדנוא טזייווַאב רע

 "טָאג -- םיא רַאפ זיא ץנעטסיזקע לייוו

 "רעיילש ךירדירפ גָאלָאעט רענעטירשעגרָאפ רעשטייד רעטמירַאב רעד

 רעטמירַאב)} גנילעש ,לעגעה ,(ה"י רעט-19 בױהנָא ,רעט-18 ףוס) רעכַאמ

 ןזיוו (טרעדנוהרָאי ןט19 טפלעה רעטשרע רעד ןופ ףָאזָאליפ רעשטייד
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 -ָאזָאליפ םענרעדָאמ ןופ רעטָאפ רעד זיא ַאזָאניּפש זַא ,לוק ןייא ןיא ףיוא

 טנייה רימ ןענופעג ןעיידיא-טּפיוה ענייז .קנַאדעג ןכעלטּפַאשנסיװ ןוא ןשיפ

 .טפַאשנסיו רענרעדָאמ רעד ןיא (ןקורדסיוא עקיטייצטנייה ןיוש ןיא)

 ,ףײזטסוװַאבמוא , סלַא טנכיײצַאב זילַאנַאָאכיסּפ ןייז ןיא טָאה דיורפ סָאװ ,סָאד

 טנייה טפור ןעמ סָאװ ,סָאד ."ץנַארָאנגיא, סלַא ַאזָאניּפש ייב סױרַא טערט

 ַאזָאניּפש ייב ריא טניפעג "ץנעטסיזקע רַאפ ףמַאק; עיגָאלָאכיסּפ רעד ןיא
 ,?גנוריוװרעסנָאקטסבלעז, קורדסיוא ןייז ןיא

 -נגייא יד ןופ ענייא זַא "קיטע; ןייז ןיא טגָאז ,לשמל ,ַאזָאניּפש ןעוו

 -סיוא זיא (.ג ט"רוטַאנ רעד ןופ םיא ייב טסייה סָאד) טָאג ןופ ןטפַאש

 ןריטסיזקע ןעק עירעטַאמ זַא ,םעד רעטנוא רע טייטשרַאפ ,גנוטיײרּפש

 טרעבלַא טָאה עירָאעט טעטיױװיטַאלער ןייז ןיא .טייצ ןוא חטש ןיא רָאנ

 "יד עטרעפ יד :עירָאגעטַאק ןייא חטש ןוא טייצ ןופ טכַאמעג ןייטשנייא

 ַא זיא רע זַא ,ןכָארטשעגרעטנוא לָאמ ליפ ךיוא טָאה ןייטשנייא .עיסנעמ

 ."ַאזָאניּפש ןופ דימלת רעטרעטסיײגַאב ;

 ןלַאינעג םעד טָא ןופ דָאזיּפע ןשיגַארט ַא ןענָאמרעד ָאד ךיז טליוו'ס

 "שטנרעלעג; עשטייד ליפ ןופ טציטשעג ,סעיטסעב עשיצַאנ יד ןעוו .רעקיזיפ

 .ןענייטשנייא ןופ "קיזיפ עשידיי יד; זיולב טשינ ןטכינרַאפ טלָאװעג ןבָאה

 ןשיצַאנ ןופ קידנפױלטנַא ,טזומעג טָאה ןייטשנייא ןעוו ;ןיילַא םיא רָאנ

 ןיא רע טָאה ,רעדרעמ עמייהעג עשירעלטיה רַאפ ךיז ןטלַאהַאבסיוא ,ךייר

 ןזיווַאב ךיז טָאה ןַאד .עזיוו רענַאקירעמַא רעד ףיוא טרַאװעג דנַאלגנע

 :לַאנידרַאק רענָאטסָאב ןופ גנונערָאװ ַא ןעגנוטייצ רענַאקירעמַא יד ןיא

 ענעכָארּפשעגסיױא רַאפ זדנוא ייב טרָא ןייק ָאטשינ .ןיירַא טשינ םיא טזָאל;

 | ,? !ןטסיאעטַא

 -ערטרַאפ-סטָאג, ןופ ,"טסעטָארּפ ןקילייה,; םעד ָא ןופ ךמס ןפיוא

 -טסייג רעשידיי ַא ןפורעגּפָא ךיז טָאה ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא "רעט

 רעצרוק ַא ןיא .קרָאי-וינ ןופ ןײטשדלָאג .ס טסברעה יַאבַאר רעד ,רעכעל

 טָאג ןיא טביולג ריאק :ןענייטשנייא טגערפעגנָא רע טָאה עמַארגעלעט

 םיא טָאה "יַאבַאר, םענופ הּפצוח רעד ףיוא טקוקעג טשינ ."? טשינ רעדָא

 סַאזָאניּפש ןיא ביולג ךיא; :טריפַארגעלעטקירוצ רעטנרעלעג רעסיורג רעד

 ,טריטסיזקע סָאװ ,ץלַא ןופ עינָאמרַאה רעד ןיא ךיז טקעלּפטנַא סָאװ ,טָאג

 ."םישעמ ןוא לרוג סנשטנעמ םעד רַאפ טגרָאז סָאװ ,טָאג ַא ןיא טשינ ןוא

 ןייז טרידיצעד ךיז טָאה'ס ןעװ ,רַאפעג-סנבעל ַא ןופ טייצ ַא ןיא
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 -גסיוו ןוא ץנעטסיזקע רעשיזיפ ןופ טייקכעלגעמ יד ,טפנוקוצ עטסנעָאנ

 "עג רעטנרעלעג רעשידיי רעסיורג רעד טָאה ,עיצַאוניטנַאק עכעלטפַאש

 | ..ַאזָאניּפש וצ קנַאדעג ןייז טעדנעוו

 "יירש רעשיזיוצנַארפ רעסיורג רעד טָאה רעירפ ,רָאי 50 רעכעה טימ

 -ַאמָאר יד ,ןידניירפ רעטמירַאב ןייז וצ ןביושעג רעבָאלּפ װַאטסוג רעב

 ןפיוא רעווש רימ זיא'ס ןעוו ,טײקמַאזנייא ןיימ ןיא; : דנַאס שזרָאשז ןטסינ

 ןַאזָאניּפש ןיא גנוטער ןוא טכיוועגכיילג ןיימ ךיא ךוז ,ןצרַאה

 יד זיב ןט-19 ףוס ןופ רעקיטירק-רוטַארעטיל רעטסטמירַאב רעד

 -ּפָא ןשידיי ןופ) סעדנַארב גרָאעג ,טרעדנוהרָאי ןטס-20 ןופ ןרָאי רעק-0

 ןרעביא ךיז טסיגעצ טײקמערַאװ ַא !ַאזָאניּפש; :ןבירשעג טָאה (םַאטש

 רעד טנעיילעג םיא טָאה'ס רעוװ .םיא ןיא ךיז טפיטרַאפ ןעמ ןעוו ,רעּפרעק

 ַאזָאניּפש .רעייפ ןקידרעטיול ןקידנענערב ןיא טלבוטעג טסייג ןייז טָאה

 רעשילגנע רעלַאקידַאר רעטמירַאב) ילעש יװ ןעקנעד ןופ שודק רעד זיא

 .ףיזעָאּפ ןופ -- (טרעדנוהרָאי ןט-19 בייהנָא ןופ טעָאּפ

 גנוזײװנָא-טּפיוה יד -- "טָאג וצ עביל עלעוטקעלעטניא ,/ סַאזָאניּפש

 לעוטקַא קיבייא זיא -- "קיטע יד; קרעוו ןייז ןיא ןבעל שילַארָאמ ַא רַאפ

 ַא ןיא ןבעל ךעלשטנעמ ַא וצ טבערטש סָאװ ,שטנעמ ןקידריװ ןדעי רַאפ

 -ָאניּפש ייב טײדַאב טָאג וצ עביל םורָאװ .טלעװו רעקידרשוי ,רעכעלקילג

 ,(?רוטַאנ יד זיא טָאג; לייוו) ןצעזעג עריא ןוא רוטַאנ רעד וצ עביל ןַאז

 טבעל רעד ,עינָאמרַאה-רוטַאנ רעד טימ גנַאלקניײא ןיא טבעל'ס רעו ןוא

  ןיא ָאד זיא סָאװ ,ןכעלטעג ןטימ ,ןטוג ןוא םענייש ןטימ גנַאלקנייא ןיא

 -רוטַאנ יד ףיוא טּפַאכ שטנעמ רעד ןעוו .םיא רעסיוא טשינ ןוא שטנעמ

 ןייז ןופ ,קלָאפ ןייז ןופ ,טייהשטנעמ רעד ןופ לייט סלַא ךיז רע טעז ,ןצעזעג

 קלָאפ םענעגייא ןופ קילג םעד ןיא קילג ךעלנעזרעּפ ןייז טעז רע .סָאלק

 גנע טייג קלָאפ םענעגייא םוצ עביל עכעלקריווא לייוו ,רעקלעפ עלַא ןוא

 ,"קלָאפ ןדעי וצ גנוטכַא ןוא עביל טימ ןדנובעג

 ןַאנער טסנרע רעביירש ןוא רעקירָאטסיה רעשיזיוצנַארּפ רעד ןעוו
 עטלמַאזרַאפ יד וצ טדערעג ַאזָאניּפש ןופ טיײצרָאי רעטס-200 רעד וצ טָאה

 טימ טקידנערַאפ רע טָאה ,טַארעּפער ןלעיצעּפס ןטקישעגוצ ַא ןיא גַאה ןיא
 יָאד רעד טעװ ,(2 לַאטסעדעיּפ-טינַארג ןייז ןופע :רעטרעװ עקידנעגלָאפ

 -קילג וצ געוו םעד ןשטנעמ עלַא ןזייוו ,(.ג .טיַאזָאניֿפש) שטנעמ רעקיז
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 -ץדליבעג ַא ןעוו ,טפנוקוצ רעד ןיא .ןענופעג טָאה רע עכלעוו ,טייקילעז
 ךיז רע טעװ ,לָאמקנעד ןקיזָאד םעד ןייגייברַאפ טעװ רערעדנַאװ רעט

 ,עיזיוו-טָאג עטסקיטכיר יד ןענַאטשטנַא רשפא זיא ָאד; : ןצרַאה ןיא ןגָאז
 ."טָאהעג זיא טשינ ןעוו טָאה שטנעמ ַא סָאװ

 ןיז ןיא ץרפ .ל7 .י ךרוד "סעקַאמורפא יד ןופ גנונעכײצַאב יד (}

 .""רעטכעוו יד; דיל

 לָאמקנעד ַאזָאניּפש ןופ גנתליהטנַא יד ןעמוקעגרָאפ זיא ןַאד (2
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 רעקיזיפ דעטסערג רעד - ןאטוינ

 ןענייטשנייא זיב

 טפלעה רעטייווצ רעד ןופ רעטנרעלעג רעטסערג רעד ןעוועג זיא רע

 ןייק זיא רעקיזיפ סלַא .טרעדנוהרָאי ןט-18 טפלעה רעטשרע ןוא ןט7

 יד רע טכַאמ רָאי 24 וצ .ןעוועג טשינ ןענייטשנייא זיב םיא ןופ רערעסערג

 "ַארג רעלַאסרעװינוא ןגעוו גנוקעדטנַא עלַאטנעמַאדנופ ,עטמירַאב-טלעוו

 רעד ןיא טכיל ןופ ךיז ןכערבנייא ןופ ןוא (טפַארק-סנגואיצוצ) עיצַאטיוװ

 קיטַאמעטַאמ ןופ רָאסעּפָארּפ רעטנעקרענַא ןיוש רע זיא רָאי 25 וצ .עמזירפ

 סלַא ןבילקעגסיוא רע טרעוו רָאי 20 וצ .טעטיזרעווינוא-שזדירבמַאק ןפיוא

 ,ןָאדנָאל ןיא עימעדַאקַא-טּפַאשנסיו רעכעלגינעק רעד ןופ דילגטימ

 ןברָאטשעג זיא סָאװ ,רעמרַאפ ַא ןופ ןוז סלַא 1642 רָאי ןיא ןריובעג

 -עגרעסיוא ןַא ןרָאי עטסגניי יד ןופ סױרַא רע טזייוו ,טרובעג ןייז רַאפ

 טריװרעסבָא טפַאגרַאפ .קינַאכעמ ןוא קיטַאמעטַאמ וצ סערעטניא ןכעלנייוו

 רעדעי .טניוו םעד ,םערוטש םעד ,רעמייב יד ,ןרעטש יד --- רוטַאנ יד רע

 ןעמענ עסיוועג) עדנעגעל יד טנָאמרעד ןפַארגָאיב ערעטעּפש ענייז ןופ

 סנָאטוינ ףיוא ןלַאפעגּפָארַא זיא סָאװ לּפע םעד טימ ,(תמא ןַא רַאפ ןָא סע

 ,טכַאנ:הנבל ַא ןיא עמרעפ רעד ןופ ןטרָאג ןיא ןגעלעג זיא רע ןעוו ,זָאנ

 טָאה רע .טכַארטרַאפ ףיט ןַאד ךיז טָאה רעטנרעלעג רעקירָאי-223 רעד

 יד ןוא ןלַאפעגּפָארַא לּפע רעד זיא סָאװרַאפ, :עגַארּפ יד טלעטשעג ךיז

 "? ּפָארַא טשינ טלַאפ הנבל

 רעטסערג רעד וצ טריפרעד םיא טָאה ץילב-ןעקנַאדעג רעקיזָאד רעד

 "סינמייהעג ַא ןופ ץנעטסיזקע יד :טּפַאשנסיװ-רוטַאנ רעד ןיא גנוקעדטנַא

 ,רעּפרעק עשילמיה יד ןשיווצ גנואיצוצ רעקיטייזנגעק ןופ טפַארק רעלופ

 ןופ עירָאעט יד ןרילומרָאפ וצ טביולרעד ןיוש רעטעּפש םיא טָאה סָאװ

 ,(גנואיצוצ) עיצַאטיװַארג רעניײמעגלַא
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 ןבָאה טפרַאדעג ןָאטוינ ךָאנ טָאה לּפע ןטימ לַאפוצ םעד וצ זַא ,רָאלק

 טָאה רע .טפַאשנסיװ רעד ןיא טײקטנװַאהַאב עטיירב ַא ןוא חומ ןלַאינעג ַא

 ײמָאלָאטּפ םָאנָארטסַא רעסיורג רעד טָאה ,םוטרעטלַא ןיא ןיוש זַא ,טסווועג

 םעד ףיוא טלַאה ןוא ןרעטש עלַא טדניברַאפ סָאװ ,חוכ ַא ןגעוװ ןבירשעג

 -עלטפַאשנסיװ:-רענָאיצולָאװער יד וצ ןדנובעגנָא טָאה רע .סרעווינוא ןצנַאג

 עטמירַאב-טלעוו יד וצ --- רעייגרָאפ עסיורג עטקעריד ענייז ןופ ןעקנַאדעג עכ

 .ילערַאב ,טרַאקעד ,סנעגיה ,רעלּפעק ,ײלילַאג יו עטנרעלעג

 רעכלעוו טימ ,טפַארק יד ןטסָאמעגסױא רעטשרע רעד טָאה יײלילַאג

 ןופ זַא ,ןזיוועגפיוא טָאה רעלּפעק .ןדנַאטשנגעק ןוא ןכַאז וצ טיצ דרע יד

 ַא וצ ןטענַאלּפ יד טגניווצ עכלעוו ,טפַארק עקינילדָארג ַא טייג ןוז רעד

 -ַאּפ ץלַא ,ןוז רעד ןופ זיא טענַאלּפ ַא רעטייוו סָאװ זַא ןוא גנוגעוװַאב-זיירק

 רעקיזיפ ןשידנעלָאה ןופ ןצעזעג עטקעדטנַא יד .ךיז יז טגעװַאב רעכעלעמ

 ןופ סױטשנעמַאזצ ןגעו טנרעלעג ןבָאה סנעגיה ,טרעדנוהרָאי ןט-17 ןופ

 "עגפיוא טָאה טרַאקעד .(1 טפַארק רעלַאגופירטנעצ רעד ןוא ןדנַאטשנגעק

 טשינ טקריוו'ס ביוא) עקינילדָארג ַא זיא רעּפרעק ןופ גנוגעװַאב יד זַא ןזיוו

 רעטנרעלעג רעשינעילַאטיא רעסיורג רעד .(טפַארק עקיטייז ןייק ייז ףיוא

 עכעלצעזנגעק ייווצ קיטייצכיילג טקריוו סע זַא ,ןזיוועגפיוא טָאה ילערַאב

 "עד עכלעוו (רעטנעצ םוצ רעטייוצ ַא ןוא רעטנעצ ןופ רענייא) תוחוכ

 -טייו רעטמיטשַאב ַא ףיוא ןטענַאלּפ יד ןופ גנונעדרָא רעד ןגעוו ןרידיצ

 ,ןוז רעד ןופ טייק

 ךרוד רָאנ ןגיוצעגוצ ןרָאװעג טלָאװ ,ליּפשיײיב םוצ ,הנבל יד ןעוו

 סע יװ ,רעבָא ױזַא .ּפעק ערעזדנוא ףיוא ןלַאפעגּפָארַא יז טלָאװ ,דרע רעד

 ןופ רעטנעצ םוצ טיצ סָאװ ,עשיטנעדיא ןַא ,טפַארק ַא קיטייצכיילג טקריװ

 ןופ טייקטייו רעטמיטשַאב ַא ףיוא ליבַאטס ךיז יז טניפעג ,הנבל רעד

 ,דרע רעד

 טיירגעגוצ ןבָאה ןעגנוכיירגרעד עכעלטפַאשנסיװ ,עקיטכיוו עלַא יד

 ןענָאטוינ ךרוד קיזיפ רעד ןיא גנוקעדטנַא רעטסערג רעד רַאֿפ עזַאב יד

 .עיצַאטיװַארג רעלַאסרעוװינוא ןופ ץעזעג סָאד --

 טָאה ,ןָאטוינ קַאזיא רעס ,ןענייטשנייא רַאפ רעקיזיפ רעטסערג רעד

 זַא ,טּפַאכעגפיױא ,גנוווש ןכעלטפַאשנסיװ ןוא קנַאדעג ןשיטילַאנַא ןייז טימ

 רעד םורַא הנבל רעד ןופ ןזיירק סָאד ,דרע רעד וצ לּפע ןופ ןלַאפ סָאד

 ןעגנוגעװַאב עלַא יד טָא זַא -- ןוז רעד םורַא ןטענַאלּפ יד ןופ ןוא דרע
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 רענײמעגלַא ןופ ץעזעג סָאד :ץעזעג ןייא רעטנוא ןגיל ,סרעווינוא ןיא

 .עיצַאטיװַארג

 -רַאפ ןוא רָאלק ןרָאװעג זיא ערעל סנָאטוינ ןופ טכיל ןיא טשרע

 "טעג ןעוועג רעירפ זיא סָאװ ,סָאד .סרעווינוא ןופ יובעג רעד ךעלדנעטש

 טושּפ ןרָאװעג טציא זיא ,לכש ןכעלשטנעמ םעד רַאפ רַאבטירטוצמוא ,ךעל

 רעפעש רעד זיא ןָאטוינ ."םדו-רשב ןטצענערגַאב, םעד רַאפ רָאלק ןוא

 ןופ ךמס ןפיוא .ןצעזעג-טּפיוה עריא ןוא קינַאכעמ רעשיסַאלק רעד ןופ

 -יטביר יד ןזיוועגפיוא קיטליגדנע רע טָאה ץעזעג-עיצַאטיװַארג ןופ ןוא ייז

 רעטנעצ רעד זיא ןוז יד זַא ,םעטסיס ןשירטנעצָאילעה סקינרעּפָאק ןופ טייק

 ןוא דרע יד ךיז טיירד ריא םורַא זַא ,םעטסיס ןרַאטענַאלּפ רעזדנוא ןופ

 ,ןטענַאלּפ ערעדנַא

 ןופ ןּפיצנירּפ עשיטַאמעטַאמ יד (קרעוו) טעברַא רעסיורג רעד ןיא

 ןצעזעג ןוא ןפירגַאב-טּפױוה יד רע טרילומרָאפ "?עיּפָאזָאליפ-רוטַאנ רעד

 ,עיצקַאנגעק ןוא עיצקַא ןופ ,עיצרעניא ןופ ץעזעג סָאד :קינַאכעמ ןופ

 .עיצַאטיװַארג רענײמעגלַא ןופ

 טפַאשנסיו רעכעלשטנעמ רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד עקירָאיטנזױט יד

 רעד ןופ גנולקיװטנַא יד ,גנוגעװַאב-עירעטַאמ רעד ןופ ןעמרָאפ יד ןגעוו

 -דנעטשרַאפ ַא ןעמוקַאב ןבָאה ,תורוד טניז עימָאנָארטסַא ,קיזיפ ,קינַאכעמ

 ערעל עשינָאטוינ יד .קרעװ סנָאטוינ ןיא קורדסיוא ןשינָאמרַאה ןוא ןכעל

 יד ןוא שטנעמ םעד טנפָאװַאב טָאה ,טפַארק ,עסַאמ ,טייצ ,םיור ןגעוו

 ןשינעפרעדַאב עכעלגעטגָאט ,עשיטקַארּפ ,עטערקנָאק ןזייל וצ טפַאשנסיװ

 ,ןבַאגפיוא ןוא

 ןטסָאמעגסיױא טָאה רעכלעוו ,רעקיזיפ רעטשרע רעד ךיוא זיא רע

 -לגיּפש ןטשרע םעד טריאורטסנָאק ןוא ןלַארטש-טכיל יד ןופ גנעל יד

 -געמ יד טרעסערגרַאפ ךַאפליפ טָאה רעכלעוו ,(ןוויטקעלפער} ּפָאקסעלעט

 -עטסנָאק-ןרעטש עצנַאג יד ןענרעלרעד ןופ ןוא עיצַאװרעסבָא ןופ ןטייקכעל

 ,עיצַאטיװַארג ,טכיל ,קימַאניד ,קינַאכעמ ןופ ןצעזעג עשיזיפ ענייז .עיצַאל

 -עמ רַאפ טקנוּפיגנַאגסױא רעד טנייה זיב ןבילברַאפ ןוא ןרָאװעג ןענייז

 רַאפ ,ןרָאטַאגיװַאנ ,ןטקעטיכרַא ,ןרָאטקורטסנָאק ,ןרעינישזניא ,רעקינַאכ

 ,עירטסודניא ןוא קינכעט רעד ןופ ןגייווצ עלַא

 יא *
* 
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 ,עיצולָאװער רעזַאושזרוב רעשילגנע רעד ןופ ןוז ַא ןעוועג זיא ןָאטוינ

 רעד סלַא רעקירָאטסיה עוװיסערגָארּפ ךרוד טנכייצַאב טרעװו עכלעוו

 רע זיא 1642 ןיא ןריובעג .עטכישעג רעד ןיא ןטייצ עיינ יד ןופ בױהנָא

 -רעטָאפ ןייז ןיא שינערעקרעביא רעשימרוטש רעד ןופ תודע רעקירָאי-6 ַא

 "רעד ןוא ןטשרע םעד לרַאש גינעק םעד טּפעק עכלעוו ,(דנַאלגנע) דנַאל

 הפוקת יד רעביא ךיוא טבעל רע .םוטרעגריב סָאד טכַאמ רעד וצ טריפ

 ןיוש רעבָא ,עיכרַאנָאמ רעד ןופ (גנולעטשפיוארעדיוו) עיצַארװַאטסער ןופ

 -ַאב רעד ןופ קורדסיוא רעד שיטקַאפ זיא עכלעוו ,עלענָאיצוטיטסנָאק ַא

 ,טכַאמ רעזַאושזרוב ,שימָאנָאקע ןוא שיטילָאּפ ,רעטקיטסעפ

 גנולקיװטנַא עקישַאר יד ,עיצקודָארּפ רעד ןופ סקוװ רעלענש רעד

 ,רעקרַאפ-ףיש ןקימי-טייוו םעד ןופ ,רוטלוקירגַא ןוא עירטסודניא רעד ןופ

 עטייו יד ןיא קרעמיץַאזּפָא עקיזיר ןעמוקַאב טָאה רעכלעוו ,לדנַאה ןופ

 יד -- ?טריזיליוויצ, דרעוװש ןוא רעייפ טימ ןרָאװעג ןענייז סָאװ ,סעינָאלָאק

 יד טרילומיטס ןוא טרעדָאפעג טָאה קימָאנָאקע עזַאושזרוב עיינ עצנַאג

 ױזַא .עימָאנָארטסַא ,קיטַאמעטַאמ ,קיטּפָא ,קינַאכעמ רעד ןופ גנולקיװטנַא

 טימ ןדנוברַאפ גנע ןענָאטוינ ןופ ןעגנוקעדטנַא עלַאסָאלָאק יד ןענייז םורַא

 עזַאושזרוב ,עיינ יד טימ ןוא ןטפערק:ריצודָארּפ יד ןופ ןשינעפרעדַאב יד

 .ןעגנואיצַאב-עיצקודָארּפ

 עלופ יד ןזיוועגפיוא ןבָאה ןצעזעג ןענָאטוינ ךרוד עטרילומרָאפ יד

 ךרוד עטפדורעג ןוא עטרעוװרַאפ יד ,ערעל-קינרעּפָאק רעד ןופ טייקיטכיר

 ןטנרעלעג ןסיורג םעד ןגעק ןענייז רַאפרעד .ךריק רעשיליוטַאק רעד

 ערעייז ליפ ךיוא רָאנ "סרעטָאפ עקילייה; יד רָאנ טשינ ןטָארטעגסורַא

 יד סױרַא וליפא ןטערט ןענָאטוינ ןגעק .רענעמ-סטפַאשנסיװ ערעדנַא ןוא

 טשינ ךיז ליוו קינַאכעמ עטצענערגַאב סנעמעוו ,ןטרַאקעד ןופ רעגנעהנָא

 םעד טיידַאב ךָאד טלָאװ סָאד לייוו ,ןצעזעג-קיזיפ עיינ יד "ןבעגרעטנוא,

 ,טפַאשנסיװ-רוטַאנ רעשינַאיזעטרַאק רעד ןופ טָארקנַאב

 יד טָאה ,ןזייווַאב ערַאבטײרטשמוא ץָארט ,ןרָאא רעקילדנעצ ךָאנ

 -עג טשינ עּפָאריײא ןופ רעדנעל ליפ ןיא ןעיײקָאל עריא ןוא *טָאטש-ךשוח;

 טסידנַאגַאּפָארּפ רעטסירד רעד .ןתמא עשינָאטוינ יד ןענעקרענַא טלָאװ

 רעד ןיא טָאה רעכלעוו ,רעטלָאװ ןעוועג זיא ךיירקנַארפ ןיא ערעל ןייז ןופ

 ןסיוטש טעווק סָאװ ,חוכ ןכעלטפַאשנסיװ ןסיורג םעד ןעזעג ,קיזיפ-ןָאטוינ

 -ַאנָאקע רעקיטסייג ןופ ןטייקכיוה עטסכעה יד ףיוא ךיירקנַארפ עיינ סָאד

 ."גנואיינַאב רעשימ
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 -ָארייא רעד ןיא ערעל-ןָאטוינ רעד ןופ ןוחצנ ןקיטליגדנע םעד ןגעוו

 ןוטּפענ טענַאלּפ ןופ גנוקעדטנַא יד טרידיצעד טָאה טפַאשנסיװ רעשיאעּפ

 עירעװעל ,טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ רעקיזיפ ןשיזיוצנַארפ ןסיורג ןכרוד

 ןזיוװַאב (עשימָאנָארטסַא) ןעגנונעכערסיוא ענייז טימ טָאה רעכלעוו ,(1846)

 ,ץעזעג-עיצַאטיװַארג סנָאטוינ ןופ טייקיטכיר יד

 -ָארטסַא עשילגנע יד ןבָאה ,טרעדנוהרָאי ןט-19 ףוס ,םעד רַאפ ךָאנ

 -עגפיוא ןפוא ןלַאטנעמירעּפסקע ןַא ףיוא שידנעװַאק ןוא סמַאדַא ןעמָאנ

 ,רעּפרעק ןופ גנואיצוצ רעקיטייזנגעק ןופ ץעזעג ןופ גנוקריווסיוא יד ןזיוו

 ,עירָאעט-עיצַאטיװַארג ןייז ןופ ,קנַאדעג ןשינָאטוינ ןופ גיז רעד

 -טנַא עכעלטּפַאשנסיװ עקיטכיוװ ייר רעצנַאג ַא רַאפ עזַאב יד ןרָאװעג זיא

 ןוא טעטיצירטקעלע ןופ עירָאעט יד .ןרָאא ערעטעּפש יד ןיא ןעגנוקעד

 גנוקריווסיוא רעקיטייזנגעק ןופ ץעזעג םעד ףיוא ךיז טציטש ,םזיטענגַאמ

 עשיטענגַאמ ןוא ןעגנודָאלנָא ,עוויטיזָאּפ ןוא עוװיטַאגענ ,עשירטקעלע ןופ

 ,טרעדנוהרָאי ןט-20 בױהנָא ןוא ןט-19 ןופ קיזיפ עשיסַאלק יד .ןסולָאּפ

 ,גנואיצוצ רעקיטייזנגעק ןופ ץעזעג סנָאטוינ ןטיבעג עלַא ףיוא ןָא טעדנעוו

 ןענָאטוינ ןופ טיײצרָאי רע-200 רעד טעמדיוװעג לקיטרַא ןַא ןיא

 :ןייטשנייא טרעבלַא טביירש

 ,םעד ןיא רָאנ טשינ טײטשַאב וטפיוא סנָאטוינ ןופ גנוטיידַאב יד;

 עזַאב עטעדנירגַאב-שיגָאל ןוא ערַאבדנעװנָא ןַא ןפאשעג טָאה רע סָאװ

 ןט-19 ףוס ןזיב זיא רע סָאװ ,םעד ןיא ךיוא רָאנ ,קינַאכעמ רעד רַאפ

 -ַאקיזיפ-שיטערָאעט עלַא רַאפ םַארגָארּפ רעשיטערָאעט רעד טרעדנוהרָאי

 ןרעו טפַאשנסיװ רעד ןיא ןשינעעשעג עשילַאקיזיפ עלַא .רעשרָאפ עשיל

 עשיטעניק יד ,קיטּפָא יד .ןצעזעג-גנוגעװַאב סנָאטוינ ןפרָאװעגרעטנוא

 טעטיצירטקעלע ןופ ערעל יד ,ןזַאג ןופ עירָאעט יד ,טײקמערַאװ ןופ עירָאעט

 ןופ קידנעײגסױרַא ,םָאקלופ ךיז ןעלקיװטנַא ערעדנַא ןוא םזיטענגַאמ ןוא

 ",קנַאדעג ןשינָאטוינ

 -ױװיטַאלער רעד ןופ םוקפיוא ןטימ טרעדנוהרָאי ןט-20 ןיא טשרע

 רעקישַאר רעד טימ ,םָאטַא ןופ ןלייטעצ םעד טימ ,(ןייטשנייא) עירָאעט-טעט

 יד ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ זיא ,קיזיפ רעשימָאטַא רעד ןופ גנולקיװטנַא

 ןּפיצנירּפ עלַאטנעמַאדנופ יד .ןצעזעג עשינָאטוינ יד ןופ טייקטצענערגַאב

 ןתמא ערַאברירַאבמוא ןייז וצ ןעזעגסיוא ןבָאה עכלעוו ,ערעל סנָאטוינ ןופ

 טזומעג ןבָאה ,אפוג עירעטַאמ רעד רַאפ ןוא ןעגנוניישרעד-רוטַאנ עלַא רַאפ

 ןשימָאטַא ןפיוא ןעגנוכיירגרעד עטסיינ יד ןופ טכיל ןיא ןרעוו טרידיוװער
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 סנָאטוינ זַא ,טשינ רעבָא טיײדַאב סָאד .קנַאדעג ןשינייטשנייא ןופ ןוא טיבעג

 ,טרעוו רעייז ןריולרַאפ ןבָאה ןצעזעג

 ,קיטקַארּפ רעד ןיא לעיצעּפס ,ןעגנוניישעד לָאצ רעקיזיר ַא רַאפ

 ,טרעוו ןכעלטפַאשנסיװ רעייז ןּפיצנירּפ-ןָאטוינ עשיסַאלק יד ףיוא ןטלַאה

 םעד ןיא לעוטקַא רעטייוו ןענייז ןצעזעג עריא ןוא קינַאכעמ סנָאטוינ

 סרעווינוא ןיא ,רעּפרעק עסיורג ןופ טלעװ רעד ןיא) סָאמסָאקדָארקַאמ

 ןיא רַאבדנעװנָא טשינ ,קיטליג טשינ ייז ןענייז ןגעקַאד .(סעצנַאג סלַא

 ןופ ןוא םָאטַא ןופ טלעװ רעכעלרעניא רעד ןיא) סָאמסָאק-ָארקימ םעד

 ןצעזעג ערעדנַא קידנעטשלופ ןקריוו ָאד .(ךעלכעלייט ערַאטנעמעלע ענייז

 קיזיפ רעקיטייצטנייה רעד ןיא עיצולָאװער עקיזיר יד זַא ,טײדַאב סָאד

 ױזַא ביוא .ןענָאטוינ ןופ ערעל יד טצענערגַאב רָאנ ,טנקיילרַאפ טשינ טָאה

 ,טרעוו ריא ןופ ןריולרַאפ טשינרָאג יז טָאה

 -רוטַאנ ןוא רעקיזיפ רעטסערג רעד ןבילבעג ןוא ןעוועג זיא ןָאטוינ

 ןיא טקוקעג רע טָאה קילב ןשיטילַאנַא ןייז טימ .ןענייטשנייא זיב רעשרָאפ

 ; ןבירשעג רע טָאה סניפס טניירפ ןייז וצ ווירב ַא ןיא .טפנוקוצ רעטייוו רעד

 ןיילַא רימ .טלעו רעד ןופ ןגיוא יד ןיא ןיב ךיא סָאװ טשינ סייוו ךיא;

 ןופ גערב ןפיוא ךיז טליּפש סָאװ ,עלעגניי ןיילק ַא ןיב ךיא זַא ,ךיז טכַאד

 לדנייטש טרילָאק ַא רע טניפעג טייצ וצ טייצ ןופ סָאװ ,ךיז טיירפ רע .םי

 רעטשרָאפעגסיױא טשינ ,רעקיזיר ַא זיא םיא רַאפ ןעוו ,עלשומ עטיור ַא רעדָא

 ,"תמא ןופ ןַאעקָא
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 - םנאק לאונמו
 ףאזאליפ רעטסעדג רעד

 טרעדנוחראי ןט:18 ןופ

 ףָאזָאליפ רעטסערג רעד ןעוועג זיא (1804:1724) טנַאק לאונמע

 יו טקנוּפ .טרעדנוהרָאי ןט-18 ןופ עטנרעלעג עטסערג יד ןופ רענייא ןוא

 ןעװעג ןבעל ןייז זיא ךיוא ױזַא טַאטשרַאװ רעכעלטפַאשנסיו רעד

 ליּפשיב סלַא עטכישעג רעד ןיא ןיֹרַא זיא רע .טרינילּפיצסיד גנערטש

 -ּפָא םוש ןייק טשינ טגָארטרַאפ עכלעוו ,טייקכעלטקניּפ רעטולָאסבַא ןופ

 ,טכילפ ןוא טייצ ןיא גנוכייוו

 סרעגייז ערעייז טרילוגער ןבָאה (1 גרעבסגינעק ןופ רעניווונייא יד

 ןבלעז ןפיוא ןוא טייצ רעבלעז רעד ןיא קידנעטש .,ןריצַאּפש ענייז טיול

 .געוו

 טרָאד .גרעבסגינעק ןיא טכַארברַאפ רע טָאה ,ךיוא ןבעל עצנַאג'ס

 רע ןיא ןרעיומ ענייז ןיא ןוא טעטיזרעווינוא םעד טקידנערַאפ רע סָאה

 ,קיזיפַאטעמ ןוא קיגָאל ןופ רָאסעּפָארּפ ןופ גנַאר םוצ ןעגנַאגרעד

 ליפ ןעעז ןבעל ןוא טעברַא ןופ עיצַאזינַאגרָא רעלופטכַארּפ ןייז ןיא

 ןוא הטיש רעשיּפָאזָאליפ ןייז ןוא .שטייד ןשיּפיט ַא ןפַארגָאיב ענייז ןופ

 רע טָאה ןטיבעג ייווצ יד ףיוא .זיוצנַארפ ַא רַאפ ערעדנַא םיא ןטלַאה קיטע

 ַא רעקנעד יד ןבעגעג טָאה רע .שינערעקרעביא עתמא ןַא טכַארבעג

 עקיטכיו .ןשרָאפ ןוא ןריזילַאנַא ,ןטכַארט ןופ ןפוא ןטפיטרַאפ םעיינ

 "ץיּפש-גרַאב ןטסכעה; םעד רַאפ םיא ןטלַאה ןטעטירָאטױא עשיפָאזָאליפ

 םעד; רַאפ ערעדנַא ,רוטלוק רעכעלשטנעמ רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא

 םעד טימ גנורעלקפיוא ןוא טכיל ןופ הפוקת יד טדניברַאפ סָאװ רעמַאלק

 ,"קנַאדעג ןלעוטקעלעטניא םענרעדָאמ
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 ןופ עטכישעג רעד ןיא ןטנַאק ןופ לָאר יד ןייטשרַאפ וצ רעסעב ידכ

 רעכעלטפַאשנסיװ ןייז ףיוא ןָאט קוק ַא רימָאל ,רוטלוק רענײמעגלַא רעד

 ,גנופַאש רעשיּפָאזָאליפ ןוא

 רע-70 יד זיב) ןטשרע ןיא .ןדָאירעּפ ייווצ ןיא ןלייטנייא יז ןעק ןעמ

 טימ ,םעלַא רַאפ ,רעטנרעלעג רעד ךיז טמענרַאפ (ה"י ןט-18 ןופ ןרָאי

 ןיא .םעטסיס ןרַאטענַאלּפ רעזדנוא ןופ יובעג םעד ןוא רוטַאנ יד ןשרָאפ

 "יה סעד עירָאעט דנוא עטכישעג-רוטַאנ ענײמעגלַא; קרעוװ טמירַאב ןייז

 רערענָאיצולָאװער ןייז טימ טפַאשנסיװ יד רֶע טשַארעביא ,(1755) "סלעמ

 יד) םעטסיס-ןוז רעזדנוא רעכלעוו טול עזעטָאּפיה (2 רעשינָאגָאמסָאק

 ןכעלריטַאנ ַא ףיוא ןעמוקעגפיוא זיא (ןטענַאלּפ 9 ריא םורַא עלַא ןוא ןוז

 -גייא ןיא ,ךעלכעליײט-עירעטַאמ עטמַאלפעצ ןקלָאװ ןשיטנַאגיג ַא ןופ --- ןפוא

 רָאי קילדנעצ עכעלטע .גנוגעװַאב רעשינַאכעמ ןופ ןצעזעג יד טימ גנַאלק

 קנַאדעג ןבלעז םוצ זיא (ה'י ןט-18 ןופ ןרָאי רע-80 יד ןיא) רעטעּפש

 רעיּפ ,םָאנָארטסַא ןוא רעקיזיפ רעשיזיוצנַארפ רעסיורג רעד ןעגנַאגרעד

 ןרעטנוא טּפַאשנסיװ רעד ןיא ןירַא זיא גנוקעדטנַא סנדייב ערעייז .סַאלּפַאל

 ,"סַאלּפַאל ןוא טנַאק ןופ עירָאעט יד, ןעמָאנ

 לא

 ַא ןופ ץנעטסיזקע רעד ןגעװ עזעטָאּפיה יד ךיוא טרעהעג ןטנַאק

 ןיא ,קיטקַאלַאג רעזדנוא רעסיוא ,(2 קיטקַאלַאג רעשימסָאק-לַא רעסיורג

 9 יד טימ ןוז יד ,ןרעטש עסיורג ערעדנַא ןשיווצ ,ןיירַא טייג'ס רעכלעוו

 .ריא םורַא ןזיירק עכלעוו ,ןטענַאלּפ

 עכעלטפַאשנסיװ עקיטכיוו ערעדנַא ליפ ךיוא טרילומרָאפ טָאה טנַאק

 ןגעו קנַאדעג ןשיטקעלַאיד םעד טימ ןטכױלַאב ,ןעמַאזוצ עלַא .ןזעטָאּפיה

 יד ןפַאשעג ןבָאה ,דרע רעד ןוא סָאמסָאק ןופ עיצולָאװע רעלערוטַאנ רעד

 קיזיפ ,עימָאנָארטסַא רענרעדָאמ רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד רַאפ עזַאב

 ,טפַאשנסיװירוטַאנ רעד ןופ ןגייווצ ערעדנַא ןוא

 לא יא
1 

 -צעזעג רעד ןגעוו ןזעטָאּפיה עקיטכיוו טרילומרָאפ ךיוא טָאה טנַאק
 רעכעלשטנעמ רעד ןופ גנולקיװטנַא יד, .עטכישעג רעד ןופ טייקיסעמ

 עוויטקעיבָא טימ גנַאלקנייא ןיא טייג --- ןבירשעג רע טָאה -- טּפַאשלעזעג
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 זיא ,סעצָארּפ םעד ןיא ןטנעמעלע עקידנעקריוו ,עטסקיטכיוו יד .ןצעזעג

 ."ןעגנואיצַאב עשימָאנָאקע יד ןוא עילימירוטַאנ יד

 "עג רעדא :קרעװו עטמירַאב ענייז ןיא טנָאזעגסױרַא רע טָאה סָאד

 תישארב רעכעלנײשרַאװ רעד, ןוא ?עטכישעג רענײמעגלַא ןַא ןגעוו קנַאד

 .""טייהשטנעמ רעד ןופ עטכישעג רעד ןופ

 טגנערב עטכישעג רעכעלשטנעמ רעד רעביא זילַאנַא רעטפיטרַאפ רעד

 וצ עקירעדינ ןופ ,רעוויסערגָארּפ ַא זיא גנַאג ריא זַא ,ריפסיוא םוצ םיא

 .ןעלּפַאטש ערעכעה
 רעד ןופ עיצולָאװע רעד ןיא סעידַאטס יד ןָא ךיוא טנכייצ רע

 "נָא רעד (2 ,ןבעל עשירעגעי-דליוו סָאד (1 :טּפַאשלעזעג רעכעלשטנעמ

 -ּפָא סָאד (3 ,טכוצ-יפ ןוא רוטלוקירגַא ןופ םוקפיוא ןוא טעברַא ןופ ביוה

 .רעלאיצָאס ןופ םוקפיוא רעד ,טכוצייפ ןופ טעברַא-דרע ןופ ךיז ןלייט

 ,טפַאשהכולמ רעוויטימירּפ ןוא טייהכיילגמוא

 ,ףרַאד עיצַאזינַאגרָא-הכולמ רעד ןופ גנולקיװטנַא שקידרעטייוו יד

 "רַאפ ךעלצעזעג ,רענײײמעגלַא וצ טייהשטנעמ יד ןריפרעד ,ןטנַאק טיול

 ןגעוו עזעטָאּפיה ןייז זיא רעייטשייב רעקיטכיוו ַא .טייהכיילג רעטרעכיז

 ,טייהשטנעמ רעד ןופ סערגָארּפ ןיא ןצַאזנגעק עלַאיצָאס ןופ לָאר רעד

 טנַאק טעז הכולמ רעד ןופ גנואײטשטנַא רעד ןופ הביס-טּפיוה יד

 ןבָאה ,ןטכעשסיוא טשינ קיטייזנגעק ךיז ידכ ,ןשטנעמ יד; סָאװ ,םעד ןיא

 "טכער ערעייז ןופ לייט ַא ריא ןבעגעגרעביא ןוא הכולמ ַא ןפַאשעג ייז

 הכולמ ַא ןפַאש ןוא ןקידנעטשרַאפ טנעקעג ךיז ןבָאה ןשטנעמ ביוא ןוא

 -גוגנידַאב ןפַאש ןוא ןקידנעטשרַאפ טשינ ךיז תוכולמ ןענעק עשז סָאװרַאפ

 טַאטקַארט ןייז ןיא ? החיצר ןוא געיעג-ןפַאװ ,תומחלמ ןָא טלעוו ַא ןופ ןעג

 שיטקַאפ זיא םולש רעקיבײא רעד, :רע טביירש ,"םולש ןקיביײא וצ,

 ןױש ןופ ןעמָאנ ןיא ןטעברַא וצ זדנוא טעטכילפרַאפ ןוא רַאבכיירגרעד

 ,"ליצ ,ןטייוו ױזַא טשינ

 ,ךעלטייד טזייו ,גנואײטשטנַא:הכולמ רעד ןופ גנושטייטסיוא ןייז

 -עג טָאה סָאװ ,ָאסור ןופ סולפנייא ןקרַאטש ןרעטנוא ןעוועג זיא רע זַא

 רעד ןגעוו עזעטָאּפיה סטנַאק וצ .טייצ רעבלעז רעד ןיא ןפַאשעג ןוא טבעל

 שרַאמסיוארָאפ ןויסערגָארּפ םעד ןיא ,ןצַאנגעק ןופ לָאר רעקידנקריוו

 םולש ןקיבייא רַאפ ףור-ספמַאק ןקימַאלפ ןייז וצ ; טייהשטנעמ רעד ןופ

 ,סקרַאמ ןדנובעגנָא טָאה ,גנורעדירברַאפ-רעקלעפ ןוא

 ןוא רעייגרָאפ ןסיורג ןייז טצַאשעגּפָא ךיוה טָאה רעטצעל רעד
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 רעד ןופ עירָאעט עשישטייד יד; סלַא עיפָאזָאליפ סטנַאק טנכיײצַאב

 ,"עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ

 ה"י ןט-18 ןופ ףָאזָאליפ רעטסערג רעד טָאה ,ָאזלַא ןעעז רימ יו

 -עג עטמירַאב-טלעװ ןופ ןָאעטנַאּפ ןיא ןבירשעגנייא לופטסנידרַאפ ךיז

 -ָאמ םעד רַאפ געו םעד טרעטסַאלפעג ןבָאה סָאװ רעקנעד ןוא עטנרעל

 ,קנַאדעג ןכעלטּפַאשנסיװ םענרעד

 יגנופַאש סטנַאק ןיא הפוקת רעטייווצ רעד וצ וצ רימ ןעמוק ױזַא ןוא

 -רעּפָאק יד, סלַא עטנרעלעג עטסערג יד ךרוד טנכיײצַאב טרעוו עכלעוו

 "נָא ,דָאירעּפ םעד ןיא ."עיפָאזָאליפ רעד ןיא שינערעקרעביא עשינַאקינ

 -מוא ענייז ךיז ןזייוַאב ,"רעשיטירק רעד; ןפַארגָאיב ענייז ךרוד ןפורעג

 ?דנַאטשרַאפ םענייר ןופ קיטירק יד; :קרעװ עשיפָאזָאליפ עכעלברעטש

 "קַארּפ ןופ קיטירק יד; ;עירָאעט-שינעטנעקרעד ןייז םורַא טמענ עכלעוו

 -מיא-ןשירָאגעטַאק, ןטמירַאב ןייז טימ ,לַארָאמ ןגעוו ,?דנַאטשרַאפ ןשיט)

 -רָאפ רע ווו ,"ןטכַארט וצ טייקכעלגעמ רעד ןופ קיטירק יד; ,"וװיטַארעּפ

 ןופ עיפָאזָאליפ יד ןוא (טסנוק ןגעװ) עירָאעט-קיטעטסע ןייז טרילומ

 -ינָאיצולָאװער טָאה סָאװ ,עיינ סָאד סױרַא טערט ָאד ןוא ,עטכישעג רעד

 ,ןטכַארט ןופ ןפוא םעיינ ַא קידנפַאש ,עיּפָאזָאליפ עשיאעּפָארייא יד טריז

 ןוא גנואיױשנָאטלעװ ןגעװ ןעמעלבָארּפ ןריזילַאנַא ןוא ןעמענפיוא

 ...שינעטנעקרעד

 ,רעשישטייד רעד ןופ רעפעש רעד סלַא טנעקרענַא טרעװ טנַאק

 "גירגַאב ,ןלעגעה ךרוד ,עטשרע יד טָאה עכלעוו ,עיפָאזָאליפ רעשיסַאלק

 ןצעזעג יד טרילומרָאפ ןוא עטכישעג רעד ןופ טייקיסעמצעזעג יד טעד

 ,גנַאג ןשיטקעלַאיד ריא ןופ

 ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאקַאב זיא סָאװ םעטסיס רעשיּפָאזָאליפ רעיינ ןייז

 ַא ןעװעג זיא ,"עיּפָאזָאליפ עשיטירק יד; רעדָא ,"םזילַאטנעדנעצסנַארט;

 עטסערג יד ןופ תוטיש עכעלצעזנגעק יד ןופ זעטניס רעסיורג ַא ןופ ווורּפ

 .םויה ןוא ףלָאװ ,ץינבייל יו ,טרעדנוהרָאי ןייז ןופ רעקנעד

 ןופ םענייא ןדעי ןגעק ןטָארטעגסױרַא רע זיא רעבָא קיטייצכיילג

 רעד ןופ עיצַאטערּפרעטניא רעד ןיא טייקיטייזנייא יד קידנפרַאװּפָא ,ייז

 ןייז ןכַאז ןוא ןענעמָאנעפ ,טלעװ רעד ןופ ,שינעטנעקרעד רעכעלשטנעמ
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 גנורילומרָאפ רעיינ ַא ןופ ןעמוקעג זיא קוק ןקיטײזלַא ןַא ןגעוו גנורעדָאפ
 ,םישוח טימ ןעקנָאשַאב ,זעװ ןשיריּפמע סלַא ,"שטנעמק ףירגַאב ןופ
 ,(ךיז ןיא ךַאז) "ךיז ןיא גניד, ַא קיטייצכיילג רעבָא

 ןיא טקירדעגסױא רע טָאה ?שטנעמ/ ןופ גנודנירגַאב עקיזָאד יד
 ַא רימ ןיא ,למיה רעטנרעטשעצ ַא רימ רעביא; :זיוועד ןשיטעָאּפ ןייז
 ."ץעזעג שילַארָאמ

 ןופ ץנעטסיזקע עטלּפָאד יד ןזייופיוא טלָאװעג רע טָאה םעד טימ
 יד רעטנוא טגיל סָאװ ,סרעווינוא ןופ לכעלייט ןקישטניילק סלַא שטנעמ
 סָאװ ןזעו שילַארָאמ סלַא קיטייצכיילג רעבָא ,ןצעזעג-רוטַאנ עניײמעגלַא

 וצ ןבעג טלָאװעג רע טָאה םעד טימ .םָאנָאטױא ןֹוא יירפ ךעלרעניא זיא

 ןצענערגּפָא ןוא ןבעל ןכעלשטנעמ ןופ טלַאהניא ןכעלקריוו םעד ןייטשרַאפ

 ,ןשיטקַארּפ ןופ דנַאטשרַאפ םענייר םעד

 ,ףיוא רע טזייוו "דנַאטשרַאפ םענייר ןופ קיטירק יד; קרעוו ןייז ןיא
 ןעמענמורַא ףרַאד שינעטנעקרעד יד זַא ,ןטלַאהעג ןעמ טָאה םיא זיב זַא
 -רַאפ) טקעלעטניא רעזדנוא .דנַאטשנגעק ןוויטקעיבָא ןכעלרעסיוא ןַא
 לָאר יד טלייטעגוצ םיא טָאה ןעמ .וויסַאּפ ןעוועג ייברעד זיא (דנַאטש

 טביאעגסיוא טָאה סע ,ךַאלפ סנכלעוו ףיוא ,לגיּפש ןכעלגעווַאבמוא ןַא ןופ

 ,םיא ןיא ךיז קידנעלגיּפשּפָא ,דנַאטשנגעק רעטשרָאפעג רעד קורד ַא
 רעד רָאנ ויטקַא ןעוועג סעצָארּפ-שינעטנעקרעד םעד ןיא זיא םורַא ױזַא
 ,דנַאטשנגעק רעטשרָאפעג

 עכעלשטנעמ יד .,ןטָארטעגסױרַא שירָאגעטַאק טנַאק זיא םעד ןגעק

 רעד .סעצָארּפ רעוװיסַאּפ ןייק טשינ זיא ןוא טשינ ןָאק שינעטנעקרעד

 עכלעוו ,ןטקַאפ ןרירטסיגער וצ ןצענערגַאב טשינ ךיז ןָאק דנַאטשרַאפ

 .ןפרָאװעגנָא ןרָאװעג םיא ןענייז

 טנַאק טזייוו ,ןשרָאפ טרָאס ַאזַא ןופ טייקטצענערגַאב יד קידנפיירגנָא

 ידע אפוג דנַאטשנגעק םעד טשינ טשרָאפ שינעטנעקרעד ַאזַא זַא ,ףיוא

 ,עויטקעיבוס ,עכעלרעסיוא ,ןעמרָאפ ענייז עסיוועג רָאנ ?ךיז ןיא ךַאז

 :יוװ ןפירגַאב עכלעזַא ןרעהעג ייז וצ ,ןפַאשעג ןבָאה ןיילַא רימ עכלעוו

 טָאה ןעמָאנעפ ןוא דנַאטשנגעק רעדעי זַא) טעטילַאזָאק ןוא םיור ,טייצ

 רעסיוא ,וויטקעיבָא (ןטנַאק טיול) טשינ ןריטסיזקע עכלעוו ,(הביס ןייז

 ,ןזייװַאב ייז לַאטנעמירעּפסקע טשינ ןָאק ןעמ ןוא זדנוא ןיא רָאנ ,זדנוא

 טלעוו יד ןענעקרעד רימ , : ריפסיוא םוצ טנַאק טמוק ,טדערעג ץרוק
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 -קַאפ זיא יז יו ,עכלעזַא טשינ (ןדנַאטשנגעק ןוא ןענעמָאנעפ עריא טימ)

 ."סיוא זדנוא ךיז טכַאד יז יו רָאנ ,שיט

 ,גנודניברָאפ ַא רָאנ זיא ןצעזעג-רוטַאנ סלַא ןטלַאה רימ סָאװ ,סָאד;

 ןוא ןענעמָאנעפ יד ןשיװצ ןגָארטעגנײרַא טָאה דנַאטשרַאפ רעזדנוא סָאװ

 רע .ןצעזעג רוטַאנ רעד וצ טביירש לכש רעזדנוא .ןדנַאטשנגעק יד ןשיווצ

 .ןגָארטעגנײרַא ריא ןיא ןײלַא טָאה רע סָאװ ,סָאד רוטַאנ רעד ןיא טניפעג

 -םיוא ןָאק שינעטנעקרעד רעזדנוא, : ריפסיוא ןייז טמוק םעד ןופ

 -רעסיוא ערעייז) ןדנַאטשנגעק ןופ (ןעגנוניישרעד) ןענעמָאנעפ יד רָאנ ןּפַאכ

 רעד ןופ ןזעו םעד טלַאהניא ןכעלקריוו םעד טשינ רעבָא ,(ןכירטש עכעל

 ערעזדנוא רַאפ רַאבכײרגרעד טשינ זיא סָאד ."ךיז ןיא ךַאז יד? -- ךַאז

 ,"ןטייקכעלגעמ עכעלטפַאשנסיוװ

 -עג טעמכ עלַא ןוא טפַאשנסיוו יד סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ

 טצענערגַאב טָאה עכלעוו ,ןטנַאק ןופ גנולעטש יד טנייה ּפָא ןפרַאו עטנרעל

 טָאה ,ןעגנואימַאב ענייז ןוא דנַאטשרַאפ ןכעלשטנעמ ןופ ןטייקכעלגעמ יד

 ןענרעלרעד ןופ ןעמרָאפ עטפיטרַאפ ןפרָאװעגנָא םעטסיס רעשיפָאזָאליפ ןייז

 -יטייזלַא טרעדָאפעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנוניישרעד ןוא ןשינמייהעג-רוטַאנ יד

 ,ןטכַארט ןופ טייקפיט ,ןריפסיוא ןופ טייקכעלטנירג ,ןשרָאפ ןופ טייק

 יד סיורָאפ ןסיוטשעג גנופַאש עשיפָאזָאליפ עכייר ןייז טָאה רַאפרעד

 ןעוװעג ךיוא זיא סָאד .דָאטעמ ןוא קנַאדעג ןשיטקעלַאיד ןופ גנולקיװטנַא

 רעד ןופ גנושטייטסיוא רערַאבטכורפ ןייז ןופ גנוכיירגרעד עלַאסָאלָאק יד

 .סעצָארּפ-שינעטנעקרעד ןיא דנַאטשרַאפ רעזדנוא ןופ לָאר רעוויטקַא

 ץלַא ןכלעוו ,לַאנובירט רעטסכעה רעד לכש רעד זיא ןטנַאק טיול

 | .רעטנוא טגיל

 טשינ ,עיגילער יד טכַארבעג ךיוא טנַאק טָאה לַאנובירט םעד רַאפ

 ,עלענָאיצַאריא סָאד ןלײטּפָא ,ַאזָאניּפש יו טקנוּפ רָאנ ,ןטָאּפש וצ ידכ

 ,ןשיטע ןוא ןלענָאיצַאר םעד ןופ ,עקיניזמוא ,עשיטסַאטנַאפ

 ןזעיגילער ןיא ןכורּפשרעדיװ ןוא טייקטצענערגַאב יד קידנזייוופיוא
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 יד זַא ,עזעט עכעלעכריק יד ףרַאש ןָא טנַאק טפיירג ,ןטכַארט ןופ ןפוא

 .עזעיגילער יד זיא לָארָאמ עקיצנייא

 ןצענערג יד ןוא עיגילער יד, :ןטעברַא עכעלטפַאשנסיװ ייווצ ןיא

 טנַאק טזייו ,"?ןטעטלוקַאפ ןשיווצ חוכיוו רעד, ןוא ?ןילַא דנַאטשרַאפ ןופ

 רעד רָאנ זַא ,עזעט עשילױטַאק יד ןָא טפיירג רע .עטרעקרַאפ סָאד ףיוא

 ביוא; .שילַארָאמ ןריפפיוא ךיז שטנעמ םעד טגניווצ םונהיג ןרַאפ קערש

 ,טרעוו ןשילַארָאמ םוש ןייק גנוריפפיוא רעזדנוא טָאה -- רע טביירש --- ױזַא

 ןייז ףרַאד ןעמ זַא ,ןיײזטסוװַאב רעזדנוא ןופ סױרַא טשינ טגנירד יז לייוו

 יד שירָאגעטַאק ּפָא טפרַאװ טנַאק ."דחּפ ןופ רָאנ ,שטנעמ רעקידריוו ַא

 עכעלשטנעמ סָאד; זַא (21 .װ ,9 לייט ,תישארב) ך"נת ןופ גנוטּפױהַאב

 זיא שטנעמ רעד ביוא, :טגערפ רע ."ןָא טנגוי ןייז ןופ טכעלש זיא ץרַאה

 !שילַארָאמ ןריפפיוא ךיז ללכב רע ןָאק ױזַא יו ,טכעלש רוטַאנ ןייז ןופ

 סע טרעהעג ,ףליה סטָאג ןופ טַאטלוזער ַא זיא גנוריפפיוא ןייז ביוא ןוא

 ןייק טשינ ללכב טריטסיזקע סע זַא ,טסייה סָאד .שטנעמ םוצ טשינ ךָאד

 ,לַארָאמ עכעלשטנעמ

 םעד "ןטעטלוקַאפ יד טיירטש רעד; קרעװ ןייז ןיא טגנערב טנַאק

 -ַאב טשרמולכ םיא טָאה טָאג סָאװ ,וניבא םהרבא טימ ליּפשיײב ןטמירַאב

 ןענערברַאפ ךרוד ןברק סלַא ,ןקחצי ,ןוז ןקיצנייא ןייז ןעגנערב וצ ןליופ

 "עגנייא ןייק טַאהעג טשינ טלָאװ םהרבא ןעוו זַא ,טביירש טנַאק ,םיא

 עקַאט טסיב; :טָאג ןרעפטנע ױזַא טפרַאדעג רע טָאה ןסיוועג טרעפעלש

 שילַארָאממוא זיא רימ טסייה וד סָאװ ,סָאד רעבָא ,ןײלַא טָאג וצ ךעלנע

 ,רעכיז סייוו ךיא סָאװ ,םעד וצ ץַאזנגעק ןיא זיא סָאד ,שירעכערברַאפ ןוא

 ביוא ,ןענעגרה טשינ ןעמ רָאט דניק ןגייא רעזדנוא זַא ,רעכיז סייוו ךיא ןוא

 רעכיז טסיב לייױו ,ךעלנע טסיב סָאװ ,ןפלעה טשינרָאג ריד טעװ יױזַא

 ."טָאג טשינ

 ןופ קרעװ עטנָאמרעד-ןביוא ייווצ יד זַא ,ןענָאמרעד וצ טרעוו זיא'ס

 -ייז ךיירקנַארפ ןיא ןעוו ,1794-1792 ןרָאי יד ןיא ןזיוװַאב ךיז ןבָאה ,ןטנַאק

 עשיאעּפָארײא עצנַאג יד ןוא רעניבָאקַאי יד טכַאמ רעד ייב ןעוועג ןענ

 .ךיירקנַארפ עיינ סָאד ןצעזעצ טלָאװעג טָאה עיצקַאער

 רעקידייטרַאפ רעקימַאלּפ רעד טנַאק זיא הפוקת רעשימרוטש רעד ןיא
 "ןטעטלוקַאפ יד טיירטש רעד; ךוב ןיא .עיצולָאװער רעשיזיוצנַארּפ רעד ןופ

 טימ ןליפנָא ןומ שטנעמ ןכעלרע ,ןקידריװ ןדעיא :ןבירשעג רע טָאה
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 ,(.ג .ט"ןשיזיוצנַארפ) קלָאּפ םעד ןופ ליּפשייב רעד גנונעפָאה ןוא םזַאיזוטנע

 ןפַאש ךיז ייב ליוו ןוא טנעה ענעגייא יד ןיא לרוג ןייז ןעמונעג טָאה סָאװ

 ."רעטסעב רעד רַאפ טלַאה רע עכלעוו ,גנונעדרָא ןַא

 א 8
* 

 ןשירָאגעטַאקק ןייז טימ קיטע רעד ןיא טמירַאב ןרָאװעג זיא טנַאק

 גנוריפפיוא עשילַארָאמ עכעלשטנעמ יד ןכלעוו טיול ,(4 "װיטַארעּפמיא

 "יירפ ריא .תוביס ןוא קורד ןכעלרעסיוא םוש ןייק רעטנוא טשינ ךיז טיג

 עכעלשטנעמ עטסעפ ַא ןפַאש וצ טייקידנעווטיונ רעד ןופ סױרַא טגנירד טייה

 -ָאמ םוש ןייק רעטנוא טשינ טגיל טייהיירפ ןָא שטנעמ ַא לייוו ,לַארָאמ

 .טרעוו ןשילַארָאמ ןייק ןגָאמרַאפ טשינ ןָאק גנוריפפיוא ןייז .טּפשמ ןשילַאר

 םעד ךרוד ןעמיטשַאב וצ טכער ןוא טַאט ןופ טייהיירפ טרעדָאפ לַארָאמ

 יד זַא ,ריפסיוא םוצ טמוק טנַאק .ןּפיצנירּפ עשיטע ענייז ןיילַא שטנעמ

 -עג רָאנ ןסיורד ןופ ןפרָאװעגנָא טשינ זדנוא ןענייז ןצעזעג עשילַארָאמ

 יָאמ ןייז ןופ ךות רעד זיא עקַאט םעד ןיא .ןײלַא שטנעמ ןיא ךיז ןעניפ

 ,רעזייו-געו רעשיטע רעזדנוא ןיא טָאג טשינ; .עימָאנָאטױא רעשילַאר

 ,ןיײילַא ךיז רַאפ שטנעמ רעד רָאנ

 ףירגַאב רעד זיא םעטסיס ןשיטע סטנַאק ןופ קנַאדעג-טּפױה רעד

 ליצ ַא זיא סָאד ןוא .טוג ןָאט וצ ןליו רעד זיא סָאד ."ןליוו ןטוג, ןופ

 יד ןעװ .ןַאד רָאנש .ןכיירגרעד וצ סעּפע לטימ ןייק טשינ ןוא ךיז רַאפ

 טָאה יז ןעוו ,ןליוו ןטוג ןטימ גנַאלקנייא ןיא זיא טעטױװיטקַא עכעלשטנעמ

 ןיא יז זיא -- (ןצונ םעד ןופ ןבָאה וצ) תונווכ עקיטייז םוש ןייק טשינ

 ,?שילַארָאמ ןיז ןלופ

 ןוא קידריו ןייז סעיצַאוטיס עלַא ןיא שטנעמ ַא ףרַאד רַאפרעד

 ,"וויטַארעּפמיא ןשירָאגעטַאקק ןטימ גנַאלקניַא ןיא ןעלדנַאה קידנעטש

 סָאװ ,אפוג זדנוא ןיא זיא סָאװ ,ץעזעג עשילַארָאמ סָאד קידנכעלקריװרַאפ

 ןופ ןוא ןעמעוו ןופ ,ןסיורד ןופ קורד םוש ןייק ןבעגרעטנוא טשינ ךיז רָאט

 עלופ יד ןכיירגרעד שטנעמ רעד טעװ ןַאד רָאנ .ןייז טשינ לָאז סע ןענַאװ

 רענעגייא ןייז ןופ רָאנ קורד םעד ןבעגרעטנוא ךיז טעװ רע לייוו ,טייהיירפ

 יי .רוטַאנ רעקידלכש

 ןטייוצ ןייק סטכעלש ןייק ןָאט טשינ לָאמנייק ןעמ רָאט רַאפרעד
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 ןיא ןפרַאד רימ .ןעלדניווש ,ןצונסיוא ,ןקידיײלַאב ,ןפָאלב טשינ .ןשטנעמ

 סָאװ ,ןכעלשטנעמ םעד טימ גנַאלקנייא ןיא ןריפפיוא ךיז ןעגנוגנידַאב עלַא

 רעד זיא סָאװ ,טייהשטנעמ רעד ןופ ןעמָאנ ןיא ןוא זדנוא ןיא זיא זיא

 ,טרעוו רעטולָאסבַא ןוא רעטסכעה

 קידתונמחרבמוא ןָא טפיירג "וויטַארעּפמיא רעשירָאגעטַאק, סטנַאק
 ןעמָאנ ןיא ןריפפיוא ךיז זומ שטנעמ ַא .םזילַאודיוװידניא ןוא םזיאָאגע ןדעי

 ןשטנעמ עקידלכש עלַא טעטכילפרַאפ סָאװ ,וויטָאמ םענײמעגלַא ןַא ןופ

 ערעדנַא ןופ ןסערעטניא יד טימ גנַאלקנייא ןיא ןייז זומ גנולדנַאה ןייז

 עכעלשטנעמ סָאד זַא ,ױזַא ףיוא ךיז ריפק :ןבירשעג טָאה רע .ןשטנעמ

 רָאנ ןצונַאב קידנעטש וטסלָאז ןרעדנַא ןדעי ןיא ןוא ריד ןיא זיא סָאװ

 ,"לטימ סלַא לָאמנייק ,ליצ סלַא

 זיא "ויטַארעּפמיא רעשירָאגעטַאק, ןייז זַא טסווװעג טוג טָאה טנַאק
 החיצר ,טכערמוא ןופ טלעװ ַא ןיא שטנעמ ןרַאפ רַאבכיײרגרעד טשינ טייוו

 שטנעמ וליפא ןטוג ןופ קנַאדעג רעד זַא ,טסווװעג טָאה רע .טלַאװעג ןוא

 ןוא טכילפ ןכעלרעניא ,ןשילַארָאמ ןשיװצ געוו-דייש ןפיוא ךיז טניפעג

 טָאה ךיוא רַאפרעד .ןעגנוגנידַאב עכעלרעסיוא ,עמַאזיורג יד ןופ קורד

 שטנעמ רעד ףרַאד ,ןייז טשינ לָאז סע טכעלש יװ זַא ,ןזיוועגנָא רע

 ןוא עכעלשטנעמ סָאד ןריזילַאער וצ ןבערטש ךעלטפַאשנדײל קידנעטש

 סָאד טעװ רע זַא ,ןבױלג ,רעטיוועג ןוא םערוטש וליפא ןטסערג ןיא

 ,ןזיװַאב ןוא ןכיירגרעד

 עטוג ,עיירפ ןופ טלעװ עטמיורטעגסיוא יד סָאװ ,םעד ץָארט ןוא

 גנולגיּפשּפָא ריא ךָאד זיא ,טייוו סיוא זדנוא טעז ןשטנעמ עשילַארָאמ-ךיוה ןוא

 -וובערטש יד ןיא ,זדנוא ןיא טבעל סָאװ ,לַאעדיא רעד זיא סָאד .טנעָאנ

 ,שטנעמ ןקידריו ,ןטוג ןדעי ןופ ןעגנַאלרַאפ ןוא ןעקנַאדעג ,ןעג

 קמע רעקיבייא ןייק טשינ זיא טלעוו יד זַא ,ןזיוועגפיוא טָאה טנַאק

 רָאנ זיא קיבייא .ןריטּפעצקַא ןזומ רימ ןכלעוו ,(ןייוועג ןופ לָאט) הכובה

 -ערטש יד .ןבעל ךעלשטנעמ ַא וצ שטנעמ ןופ גנובערטש יד -- ךַאז ןייא

 ןכעלשטנעמ ןוא ןטוג ןופ גיז ןרַאפ ףמַאק ,טעטױװיטקַא : טיידַאב גנוב

 ןקיליײה ,ןעמָאנָאטױא ,ןעיירפ ןופ ןעמָאנ ןיא ףמַאק :זדנוא ןיא זיא סָאװ

 -עג ןשילַארָאמ ןכעלרעניא ןופ "וויטַארעּפמיא ןשירָאגעטַאקא ןופ ,טכילפ

 .ןעגנוגנידַאב עלַא ןיא ןשטנעמ עקידריוו ןייז זדנוא טסייה סָאװ ,ץעז
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 ַא טימ ,טלעוו רעקינוז ַא וצ געוו רעד זַא ,ןעגנורדעג זיא םעד ןופ

 ןטימ ףמַאק ךרוד טריפ ,ןשטנעמ עקידריוו ןוא עיירפ ןופ לַארָאמ רעכיוה

 ,טגיזַאב ןרעוו טעוװ ןוא זומ סָאװ ,ןטכעלש

 .דַארגנינילַאק -- 1945 טניז (1
 ןופ עיצולָאװע ןוא עזענעג רעד ןגעוו ערעל ַא -- עינַאגָאמסָאק (2

 .סרעווינוא ןצנַאג םעד ןוא סרעפרעק-למיה ערעדנוזַאב

 -ַאלּפ ןײרַא ןעייגיס ןכלעוו ןיא ןרעטש ןדרַאילימ ןופ םעטסיס ַא 3
 .םעטסיס-ןוז רעד יװ עכלעזַא ,ןעמעטסיס ערַאטענ

 .ןעמעלַא טעטכילפרַאּפ סָאװ ,לעפַאב רעכעלרעניא ,רעשילַארָאמ ַא 4
 ןעגנוגנידַאב עלַא ןיא ןשטנעמ ןופ טכילפ עוויטקעיבָא יד סא טקירד רע
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 רעזאלסימארפאק רעד - רעיפסעבאד
 רעקידייטראצעיצולאוועד -

 טרעדנוהרָאי, םעד ןופ גניליירד רעסיורג רעשיזיוצנַארפ רעד ביוא

 "וצ קיטסייג ןבָאה -- ָאסור ,עיקסעטנָאמ ,רעטלָאװ --- "גנורעלקפיוא ןופ

 ןוא רעיּפסעבָאר ןבָאה ,עיצולָאװער רעסיורג רעד וצ קלָאפ סָאד טיירגעג
 .טריפעגכרודַא שיטקַאפ יז ,קלָאפ ןופ ץיּפש ןיא ,ןָאטנַאד

 "כעלנעזרעּפ ערענָאיצולָאװער עטסערג ייווצ יד קפס ןָא ,ןענייז סָאד

 יװ ןטכייל ןייש רעייז ןיא .1794-1789 הפוקת רעשיאַארעה רעד ןופ ןטייק

 ַא ָאבַארימ יװ ,ןטיײקטמירַאב ערענָאיצולָאװער עכלעזַא ןרעטש ערענעלק

 ,(1 "דנַאטש ןטירד , םוצ לדַא ןופ ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,ןובירט רעקימַאלפ

 ,טנעמַאלרַאּפ ןיא טירטסױרַא ןקיטומ ןייז טימ טכַאמעג טמירַאב ךיז

 -ַאב טָאה סָאװ) רעייטשרָאפ ןכעלגינעק םעד טרעלקרעד טָאה רע ןעוו

 טלמַאזרַאפ ָאד ךיז ןבָאה רימ, :(ןײגוצרעדנַאנַאפ ךיז ןטַאטוּפעד יד ןליופ

 ןרעטנוא רָאנ רעטרע ערעזדנוא ןזָאלרַאפ ןלעוו רימ ,קלָאפ ןופ ןליוו ןטיול

 .(2 "ןטענגַאב ןופ קורד

 -עג זיא קלָאפ ןופ טבילעג ןוא טעטכַאעג ,טמירַאב רעקינייו טשינ |

 טָאה'ס יװ) "קלָאפ ןופ טניירפ רעד , ןפורעג טָאה ןעמ ןכלעוו ,ַארַאמ ןעוו

 -עג ןוא טצרַא רעטמירַאב רעקיזָאד רעד .(ענובירט-סקלָאפ ןייז ןסייהעג
 -כיו ןופ רענייא ןעוועג זיא ,רענָאיצולָאװער ןוא רעקנעד ,רעטנרעל

 רעד ןופ רעקידייטרַאפ רעקימַאלפ ןוא בולק-רעניבָאקַאי ןופ רעוט עטסקיט
 -ולָאװער רעד ןופ ץיּפש ןיא ןענַאטשעג זיא רע .טיײקמערָא רעשיטָאטש

 -סקלָאּפ ןכיירגיז ןטימ טריפעגנָא טָאה סָאװ ,ענומָאק רעזירַאּפ רערענָאיצ

 טסערַא םוצ טריפרעד טָאה רעכלעוו ,1792 טסוגיױא ןט-10 םעד דנַאטשפיוא

 .עיכרַאנָאמ רעד ןופ ןלַאפ ןוא גינעק ןופ
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 זיא עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא טמירַאב

 רעקיאעפ רעד ,רעיּפסעבָאר ןופ רעטעברַאטימ רעטסטנעָאנ רעד ,טסישז ןעס

 בייל טימ ןבעגעגרעביא ,רָאטַאזינַאגרָא רעלופטכַארּפ ,רעקנעד ,רעביירש

 ,קלָאפ ןופ ךַאז רעד ןבעל ןוא

 ךיוא טָאה עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ רעוט עקיטכיוו יד וצ

  לקרעסא בולק ןקניל ,ןטסלַאקידַאר ןופ רעריפ רעד ,ור קַאשז טרעהעג

 | ."לַאיסָאס

 ,רעבעה קַאשז ןופ ןעמענ יד ןענָאמרעד טנָאקעג ךָאנ טלָאװ ןעמ

 ןוא רעשיטָאטש רעד ןופ רעקידייטרַאפ עלַאקידַאר יד -- טעמָאש רעיּפ

 טסילַאנרושז ןקיאעפ םעד ,ןעלומעד לימַאק ןופ ; טייקמערָא רעשיפרָאד

 ,געטַארטס ןלופטכַארּפ םעד ,ָאנרַאק רַאזַאל ןופ ; טסינָאטנַאד ןקימַאלפ ןוא

 "עיצולָאװער עטנָאמרעד-ןביױא יד ןופ רעבָא רענייק .ערעדנַא ליפ ןוא

 .רעיּפסעבָאר ןוא ןָאטנַאד יו לָאר ַאזַא טליּפשעג טשינ טָאה ןדלעה

 ןוז סלַא 1758 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רעיּפסעבָאר ןַאילימיסקַאמ

 .סַארַא ןיא טַאקָאװדַא ןַא ןופ

 רָאי ַא ןוא טַאקָאװדַא סלַא ןיוש ןריציטקַארּפ רע טמענ רָאי 23 וצ

 .לַאנובירט ןלַאּפָאקסיּפע ןופ רעטכיר סלַא טמיטשַאב רע טרעװ רעטעּפש

 טרעוו רע .ןלַאעדיא-"גנורעלקפיוא/ יד טימ םיא ןסייר ירפ רָאג רעבָא

 רעד ךיוא םיא רַאפ זיא רעכלעוו ,ָאסור ןופ רעגנעהנָא רעטרעטסײגַאב ַא

 ,עיפָאזָאליפ ןיא טנװַאהַאב ,רעקנעד רעפיט ַא .ןבעל עצנַאג סָאד רעזייוו-געוו

 דילגטימ סלַא ןבילקעגסיוא רע טרעוו ,טכער ןוא עיגָאלָאיצַאס ,עטכישעג

 ,סַארַא ןיא עימעדַאקַא-טפַאשנסיװ רעד ןופ

 ַא ךיוא זיא רע ,רעטנרעלעג ַא רָאנ טשינ זיא רעיּפסעבָאר רעבָא

 טנַאקַאב לענש טרעוװ רע .,ןּפיצנירּפ עטסעפ ןוא ןטפַאשנדייל טימ שטנעמ

 סלַא טָאטש רעד ןופ ןטנעמעלע עכעלרעגריב ןוא עשיעבעלּפ יד ןשיווצ

 ,לדַא ןוא רעלק ןופ -- ןדנַאטש עטריגיליוירּפ יד ןופ רענגעק רעקימַאלּפ

 ײןדנַאטש-לַארענעג; יד וצ טַאטוּפעד סלַא סיוא םיא טביילק קלָאפ סָאד

 ןדנַאטש 3 עלַא ןופ רעייטשרָאפ ןופ גנולמַאזרַאפ עקינימרעטצרוק ַא)

 .(גינעק ןכרוד ןפורעגפיונוצ

 ןבָאה ילוי ןט-14 ןופ ןגרָאמירפ ןעיורג ןיא .1789 רָאי'ס ןיוש זיא'ס

 יד -- עיליטסַאב גנוטסעפ יד טלגנירעגמורַא ןסָאמ-סקלָאפ רעזירַאּפ יד

 רעד ןעוועג טרעדנוהרָאי ןט14 םעד טייז זיא סָאװ ,הסיפת עמַאזיורג

 ַא ךָאנ .טלַאװעג ןוא טכערמוא ןלַאדָאעּפ ,ריקליוו ןכעלגינעק ןופ לָאבמיס
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 "עג ןיוש טָאה קלָאפ סָאד .רעטנוא ןָאזינרַאג רעד ךיז טיג ףמַאק ןקיטולב

 רעכעלגינעק רעד טימ ,טכַאלש ַא ןעמענפיוא ןָאק ןוא טנּפָאװַאב זיא ,רעוו

 .ליַאסרעװ ןופ ןעמוקנָא ףרַאד סָאװ ,ײמרַא

 קידנעייטשרַאפ טשינ .ןקָארשרעד טיוט םוצ זיא רעט-16 רעד יאול

 םעד ,רעבעג"טַאר ןייז וצ רע טיירש ןשינעעשעג יד ןופ םענרַאפ םעד

 רעקידענג ןיימ ,ןיינ, ."טנוב רעתמא ןַא ךָאד זיא סָאד; : רוקנַאילעד טשריפ

 ,רעטצעל רעד םיא טרעפטנע -- "עיצולָאװער זיא סָאד ,רַאה

 עטנפָאװַאב ַא ןוא טַאר-טָאטש רעיינ ַא ןפַאשעג טרעוװ זירַאּפ ןיא

 .טעטש ערעדנַא ךיילג ףיוא ןּפַאכ ליּפשייב םעד .עידרַאװג עלַאנָאיצַאנ

 ןעמוק סע ןוא ןרָאנָאיצקנופ עכעלגינעק יד טקיטייזַאב ןרעוו זײװנסַאמ

 רעפרעד יד ףיוא ."דנַאטש ןטירד, ןופ ןטעטימָאק עלַאּפיצינומ ףיוא

 ַאלפ יד ןעמ טעז סרעטעמָאליק ףיוא .ןטנוב-םירעיופ סיוא שיכיטס ןכערב

 רעיפ-בייל רעד .רעטיג עשיצירּפ ןוא ןצַאלַאּפ עקידנענערב ןופ ןעמ

 ןרעייטש ןלָאצ וצ ּפָא ךיז טגָאז ,ןטנעמוקָאד עלַאדָאעפ עלַא טעטכינרַאפ

 .ץירּפ םעד רַאפ טסיזמוא ןטעברַא ןוא

 ןופ ,גנולמַאזרַאפ רעוויטַאלסיגעל רעד ןופ גנוציז-טכַאנ רעד ףיוא

 -- לדַא ןופ ןטַאטוּפעד יד ּפָא ךיז ןגָאז ,1789 טסוגױא ןט-5 ןפיוא ןט4

 טרעוו'ס .סעיגיליווירּפ עלַאדָאעפ ערעייז ןופ םיצירּפ ןוא ןענָארַאב ,ןטשריפ

 -עטלעהרַאפ עלַאדָאעפ עלַא ןֿפַאשּפָא ןגעוו ץעזעג ַא קימיטשנייא ןעמונעגנָא

 ,ףרָאד ןפיוא ןשינ

 "צגנָא גנולמַאזרַאֿפ עוװיטַאלסיגעל יד טָאה רעטעּפש ןכָאװ יירד טימ

 טנעמוקָאד םעד ןיא "רעגריב ןוא שטנעמ ןופ עיצַארַאלקעד יד, ןעמונ

 עכיילג ןוא עיירפ ןריובעג ןרעוו ןשטנעמ, :ערעדנַא ןשיווצ רימ ןענעייל

 םוטנגייא סָאד ,"קלָאפ סָאד זיא טכַאמ עטסכעה יד ,"טכער ערעייז ןיא

 ןרעװ טשינ םענייק ןָאק ןוא -- ץעזעג רַאברירַאבמוא ןוא קילייה ַא זיא

 סע סָאװ ףיוא) ,רעטקַארַאכ ןזַאושזרוב ןכעלטייד ריא ץָארט ."ןעמונעגוצ

 "עג "עיצַארַאלקעד-טכערא יד זיא ("םוטנגייא עטקילײהרַאפ , סָאד טזייוו

 םעד ּפָאטקרעמ סָאװ ,טנעמוקָאד רענעטירשעגרָאפ רעקיטכיוו ַא ןעוו

 .גנונעדרָא רעלַאדָאעפ רעד ןופ ףוס

 רעלַאנָאיצָאנ רעד ןיא .ןביױהעגנָא טשרע ךיז טָאה ףמַאק רעד רעבָא

 "עטימ רעד ןופ ןענַאטשַאב טייהרעמ יד זיא (טנעמַאלרַאּפ) גנולמַאזרַאפ

 -עלגינעק יד ןטלַאהוצפיוא טבערטשעג טָאה יז .עיזָאושזרוב-סיורג ןוא רעל
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 יאול .עיכרַאנָאמ רעלענַאיצוטיטסנָאק ַא ןופ טלַאטשעג ןיא טכַאמ עכ

 טיירגעג ןבָאה ,רעלק רעד ןוא לדַא רעד ,טייל-ףיוה ענייז ןוא רעט-16 רעד

 ןכרַאנָאמ עשיאעּפָאריײא עלַאדָאעפ יד .שטוּפ ןרענָאיצולָאװער-רטנָאק ַא

 ןשיזיוצנַארפ םעד ןגעק ייז ןפרַאו וצ ןעײמרַא ערעייז טריזיליבָאמ .ןבָאה

 ןיא ןגָארטרעבירַא טנָאקעג ךיז טָאה סָאװ ,?טסעּפ, רעד ןגעק ןוא "לבעּפ;

 טקור עיצולָאװער רעד ןופ תופוקת ערעטייוו עלַא ןיא .רעדנעל ערעדנַא

 -ַארּפמָאק ןוא רעקידיײטרַאפ-טּפיוה ריא סלַא ,טנורגרעדָאפ ןיא סױרַא ךיז

 .רעיּפסעבָאו ,םיאנוש עריא ןופ רעפמעקַאב רעזָאלסימ

 -רַאּפ ןיא סעדער ענייז .טעטירַאלוּפָאּפ ןייז לענש טסקַאװ 1790 טייז

 ןלַאעדיא יד טימ ןעגנירדעגכרוד ןענייז ייז .עטסלַאקידַאר יד ןענייז טנעמַאל

 םוצ ךיז טעדנעװ רע .טייהכיילג רעשיטילָאּפ ןוא טפַאשרעה-סקלָאפ ןופ

 ןייז ןיא ןדער עכלעוו ,יד ןופ טַארַאפ םעד טלּפמעטש רע .טקעריד קלָאפ

 טרעפטנע קלָאפ סָאד ןוא .טעטיוװיטקַא ןוא טײקמַאזכַאװ וצ טפור .;ןעמָאנ

 סלַא ןעמיטש לָאצ עטסערג יד טמוקַאב רע .יורטוצ ןטרעטסײגַאב טימ םיא

 ,טנעװנָאק ןיא זירַאּפ ןופ טַאטוּפעד

 -ישז יד ןגעק ףמַאק ןיא רעניבָאקַאי יד טימ ןָא טריפ רעיּפסעבָאר

 -ַאושזרוב רעלעירטסודניא-לעיצרעמָאק רעד ןופ רעייטשרָאפ) ןטסידנָאר

 רע .טַארַאפ וצ גנוגיינ ןוא טייקידמינפייוצ רעייז ףיוא טזייוו רע .(עיז

 -ראּפ ןייז ןיא ןט:16 םעד יאול גינעק םעד רַאפ ףָארטשיטױט טרעדָאפ

 -לושַאב ןייק טשינ סיואכרוד זיא גינעק רעד :רע טגָאז עדער-טנעמַאל

 רָאנ טנעז ריא .רעטכיר ןייק טשינ טנעז ,ןטַאטוּפעד ריא ןוא רעטקיד

 "עטַאר וצ ןעלטימ עלַא ןעמענרעטנוא טפרַאד ריא .קלָאפ ןופ רעייטשרָאפ

 רָאנ ןעק קילבוּפער ַא ןיא ךרַאנָאמ רעטריזינָארטעד ַא .קלָאפ סָאד ןעוו

 ןעמ ףרַאד סָאװ .טייהיירפ יד ןבָארגרעטנוא ןוא ור-הכולמ יד ןרעטש

 -רַאפ עפיט ןקעוװ ?קילבוּפער ענעריובעג-יינ יד ןקיטסעפַאב וצ ןוט ָאזלַא

 -נָא עריא קערש טימ ןצריטש ןוא טכַאמ רעכעלגינעק רעד וצ גנוטכַא

 ןענעקרענַא לָאז טנעװנָאק רעלַאנָאיצַאנ רעד זַא ,רעדָאפ ךיא .רעגנעה

 ."טיוט םעד טנידרַאפ טָאה סָאװ ,ןקידלוש סלַא ןט-16 םעד יאול

 "וצ ןגעו ןטנעמוקָאד טלעטשעגרָאפ ןרָאװעג ןענייז טנעװנָאק םעד

 טימ ןכַאמּפָא עמייהעג ףיױא טציטשעג ,גינעק ןופ טָאלּפמָאק .ןטיירגעג

 -רעטנוא טָאה רע זַא ,ןרָאװעג ןזיוװַאב ךיוא זיא'ס .ןכרַאנָאמ עשידנעלטיוא

 | ..רעוט ערענָאיצולַאװער עסיוועג טפיוקעג

212 



 ןט721 םעד .לייטרוא-טיוט ַא ןגָארטעגסױרַא טָאה טנעװנָאק רעד

 ,טענַאוטנַא ירַאמ יורפ ןייז ןוא רעט-16 רעד יאול זיא 1793 רַאונַאי

 ,טריניטָאליג ןרָאװעג

 טָאה סָאװ .,דנַאטשפױא-טקלָאפ ןופ ץיּפש ןיא טייטש רעיּפסעבָאר

 יד טצעזענּפָארַא 1792 ינוי ןט-2 םעד ןיב יַאמ ןט-21 ןופ געט יד ןיא

 ,רוטַאטקיד רעניבָאקַאי רעד ןופ ּפָאק רעד זיא רע .טכַאמ-ןטסידנָארישז

 יז ,ןעמרָאפער ערענָאיצולָאװער עטסקיטכיו יד ךיודַא טריפ עכלעװ

 ,קילבוּפער ַא טרעוו ךיירקנַארפ .עיצוטיטסנָאק עזַאושזרוב עיינ ַא ןָא טמענ

 עניימעגלַא טריפעגנייא ,טייהכיילגמוא-ןדנַאטש יד טרידיווקיל טרעוו'ס'

 סָאד .רָאי 21 ןופ רענעמ-רעגריב דישרעטנוא ןָא עלַא רַאפ טכער-םיטש

 ,טכַאמ עטסכעה יד סלַא טרעלקרעד לענָאיצוטיטסנָאק טרעוװו קלָאפ

 יד ןגעק קלָאפ עצנַאג סָאד ןקיניײארַאפ וצ טבערטש רעיּפסעבָאר

 -ָאקא ןופ גנוריפנָא יד ןעמענרעביא ןכָאנ .עיצולָאװער רעד ןופ םיאנוש

 רעד ןופ ץיּפש ןיא ףוס ןזיב ןיוש רע טייטש "גנוטער-סקלָאפ ןופ טעטימ

 ,גנוריגער רערענָאיצולָאװער

 -ַארקָאמעדיזַאושזרוב רעד ןופ ןבַאגפיוא-טּפיוה יד ךרודַא טריפ רע

 ,דרע יד קירוצ ןעמוקַאב סעדניימעג-םירעיוּפ יד .עיצולָאװער רעשיט

 טרעװ יז ,רָאי 200 עטצעל יד ןיא םיצירּפ עלַאדָאעּפ יד ךרוד עטבױרַאב

 רעניווונייא עלַא ןופ טייהכיילג רעטולָאסבַא ןופ ךמס ןפיוא טלייטעגנייא

 טרילונַא ןרעוו סע .רענידַאב ןוא רעטעברַא-ןיול יד טנכערעגניײרַא ,ףרָאד ןופ

 -רָאפ ןטנעמוקָאד עלַא ןוא םיצירּפ יד יבגל םירעיוּפ יד ןופ תובוח עלא

 ,טעטכינרַאפ םָאקלופ ןרעװ ןשינעטלעהרַאפ עלַאדָאעּפ יד .טנערב

 ערענָאיצולָאװער יד סָאװ ,הביס-טּפיוה יד ןעוועג ךיוא זיא סָאד

 טָאה ,עשירעױּפ ַא טייהרעמ רעטולָאסבַא ריא ןיא ,ײמרַא עשיזיוצנַארּפ

 -עג טציא טָאה טַאדלָאס-רעױּפ רעד .תונוחצנ עקיזיר ןטלַאהּפָא ןעמונעג

 ,קילג ןוא טייהיירפ ןייז רַאפ ,דרע רענעגייא ןייז רַאפ טפמעק רע זַא טסוװ

 ןשטייד יד טּפַאלקעצ ,ןָאלוט ןופ רעדנעלגנע יד ןבירטעגסױרַא ןרעו סע

 עלַא ,רעינַאּפש ,רעדנעלָאה ,רעכיירטסע יד טגָאיעגסױרַא ,ימלַאװ רעטנוא

 -קנַארפ םעיינ ןפיוא ןפרָאװעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעָארק עלַאדָאעפ ,עצרַאווש

 ײרּפ רעד ןיא ריִציפָא ןַא ,עטעג טעָאּפ רעשישטייד רעסיורג רעד .ךייר

 ןוא טרָא םעד ןופע :ןבירשעג ןַאד טָאה ,ימלַאװ רעטנוא יײמרַא רעשיס

 .עטכישעג-טלעװ רעד ןיא הפוקת עיינ ַא ןָא ךיז טביוה ,גָאט םעד ןופ

 ןכרַאנָאמ רעביא קלָאפ ןופ גיז רעטשרע רעד זיא סָאד
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 טיגרענע רעדנעזיורב ,ןליוו םענרעזייא טימ שטנעמ רעד ,רעיּפסעבָאר

 רַאפ ןטסנידרַאפ עטסערג יד הפוקת רעד ןיא טָאה ,ץרַאה קימַאלּפ ןוא

 .עיצולָאװער רעד
 ישא 7

 ןופ יירפ ,קימָאנָאקע עיינ יד ,ןטנָארפ יד ףיוא תונוחצנ עסיורג יד

 .עיזַאשזרוב יד טקרַאטשעג ךעלנייועגרעסיוא ןבָאה ,ןטייק עלַאדָאעפ

 ,רוטַאטקיד רעניבָאקַאי יד טציטשעג בױהנָא ןופ יז טָאה ךיוא רַאפרעד

 "עג ןסױטשעגּפָא זיא אנוש ןכעלרעסיוא םעד דצמ רַאפעג יד ןעוו רעבָא

 .ריא ןגעק ןטערטסױרַא ןעמונעג רעטסיירד ץלַא יז טָאה ,ןרָאװ

 -קַאמ ןריפנייא ןופ קיטילָאּפ רעד רַאפ טלייטרוארַאפ ריא טָאה יז

 שירָאגעטַאק טָאה יז ,ךיורבעג ןטשרע ןופ ןטקודָארּפ ףיוא ןזײרּפ-םומיס

 "רעטערַאפ יד זילב טשינ ןפָארטעג טָאה סָאװ ,רָארעט םעד טפמעקַאב

 ןוא רעסיורג רעד ןופ ןלייט ,ןטנַאלוקעּפש יד ךיוא רָאנ ,ןטַארקָאטסירַא

 ,עיזַאושזרוב רענעמוקעגפיואדיינ

 עמערָא יד ןשיווצ טייקנדירפוצמוא יד ןסקַאװעג זיא קיטייצכיילג

 ףיוא ןזײרּפ-םומיסקַאמ ןגעוו טערקעד ןטימ לעלַארַאּפ .קלָאפ ןופ ןטכיש

 רעטעברַא רַאפ ןעניול-םומיסקַאמ ןרָאװעג טריפעגנייא זיא ןטקודָארּפ

 ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגפיוא ךיוא זיא ס ,ןפָארטעג שימָאנָאקע ייז טָאה סָאװ

 ,ןקיירטש טרעוורַאפ טָאה סָאװ ,ץעזעג-עילעּפַאשעל סָאד טפַארק

 ץצטלייטעגוצ יד .טייקנדירפוצמוא יד ןסקַאװעג זיא ףרָאד ןפיוא ךיוא

 טייקמערָא יד .םירעוּפ עכייר יד טפױקעגּפָא ןבָאה הכולמ רעד ןופ דרע

 טָאה גנוריגער יד סָאװ ףיוא ,ריא רַאפ לייט ַא ןעמענוצ טרעדָאפעג טָאה

 ,ןייגנייא טלָאװעג טשינ

 .אפוג רעניבָאקַאי יד ןשיווצ ןעגנובייר וצ טריפרעד טָאה ץלַא סָאד

 טרילרַאפ ,רענָאיצולָאװער ןוא טַארקָאמעד רעזַאושזרוב רעד ,רעיּפסעבָאר

 ןעמיורט-טייהכיילג עשימָאנָאקע יד ןריזילַאער רע ליוו טייז ןייא ןופ .ךיז

 טייהכיילג"ןגעמרַאפ זַא ,טסעפ רע טלעטש רעטייווצ רעד ןופ ,ָאסור ןופ

 ."ערעמיכ ַָא זיא

 ,רעריפ-"ןטסיטרעבעה יד עניטָאליג רעד ףיוא רע טקיש רעבירעד

 לַאטיּפַאק ןגעק ףמַאק ןטרידיצעד ַא ןרעדָאפ עכלעוו ,עקניל םערטסקע יד

214 



 סָאװ ,עּפורג"ןָאטנַאד רעד ןגעק סױרַא ףרַאש ךיוא טערט רע .רעלק ןוא

 עיצַאדיװקיל עזייוונפוטש ,רָארעט ןרענָאיצולָאװער םעד ןצענערגַאב ליוו

 ,דנַאלגנע טימ ןעגנולדנַאהרעטנוא םולש ןוא רוטַאטקיד רעד ןופ

 ןופ ןיז עטסעב יד טגָאלש רע .ּפעלק טימ טרעפטנע רעיּפסעבָאר

 -מיס ןוא עקיטכעדרַאפ עניטָאליג רעד ףיוא טקיש רע .עיצולָאװער רעד

 סױרַא רע טביירט ייז ןופ רעטרעדנוה ,ןטסיטרעבעה יד ןופ רעקיטַאּפ

 -ַאב .,טריטסערַא ןוא סעיצקעס ,ןבולק ,ענומָאק רעזירַאּפ רעד ןופ

 "עג ןוא טוט םוצ טּפשמרַאפ ןרעוװ ,טָאלּפמָאק ןוא טַארַאפ ןיא טקידלוש

 ןרעו רעגנעהנָא ערעייז ליפ.ןיטנַאלגע ,ָארעה ,ןעלומעד ,ןָאטנַאד טּפעק

 סָאד .רוטַאטקיד רעניבָאקַאי רעד ןופ טייהנייא יד טצַאלּפ סע .טפדורעג

 ןציטש וצ ףיוא יז טרעה קלָאפ

 טמענ ,רעיּפסעבָאר ןופ גנורעדָאפ רעד ףיוא ,1794 ינוי ןט-10 םעד

 ןקרַאטשרַאפ ןגעו טערקעד ןלעיצעּפס ַא (טנעװנָאק) יעלבמַאסַא יד ןָא

 לַאנובירט רעד סױרַא טגָארט ןכָאװ סקעז עטסטנעָאנ יד ןיא .רָארעט םעד

 ,ןלייטרוא טיוט 50 גָאט ןדעי

 ,סולפנייא רעייז ןקרַאטש ןטרעבעה ןוא ןָאטנַאד ןופ רעגנעהנָא יד

 -סעבָאר ןגעק טנעװנָאק ןיא סױרַא ןפָא ייז ןטערט 1974 ילוי ןט-27 םעד

 ןעמַאזוצ טריטסערַא טרָא ןפיוא טרעוװו רע .טסערַא ןייז ןרעדָאפ ןוא ןרעיּפ

 "טָאר עּפורג ַא ךרוד טיירפַאב .רעטעברַאטימ עטסטנעָאנ עכעלטע טימ

 םעד ןוא טריטסערַא רעדיוו ייז ןרעוו ענומָאק רעזירַאּפ רעד ןופ רענעמ

 ,טריניטָאליג ,1794 (רָאדימרעט ןט-10) ילוי ןט"8

 לא יא
 א

 רעפרַאש ַא טנייה זיב ןָא טייג ןרעיּפסעבָאר ןופ ןָאזרעּפ רעד םורַא

 ענייא ,ןטעטירָאטײױא עשיטילָאּפ ,רעשרָאפ ,רעקירָאטסיה ןשיװצ חוכיוו

 -יטשנייא ןענייז עלַא רעבָא ,ןלייטרוארַאפ ערעדנַא ,למיה ןזיב םיא ןביול

 רעסיורג רעד ןופ טייקכעלנעזרעּפ עטסערג יד ןעוועג זיא סָאד זַא ,קימ

 .ריא רַאפ ןעוװעג בירקמ ץלַא טָאה עכלעוו ,עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ

 סיוטשיסיורָאפ רעקיזיר א ןעוועג זיא עיצולָאװער עשיזיוצנַארפ יד

 םעד רַאפ ךיוא רָאנ ,ךיירקנַארפ ןופ טייקסיורג רעד רַאפ זיולב טשינ

 -לטימ ןוא םזילַאדָאעפ םעד טרעטעמשעצ טָאה יז .סערגָארּפ ןכעלשטנעמלַא
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 רעד טימ טרעדנוהרָאי רעט-19 רעצנַאג רעד .עּפָאריײא ץנַאג ןיא רעטלַא
 ןוא רוטלוק רעיינ ,טסנוק ,טפַאשנסיו רעד ןופ גנולקיװטנַא רעקיטכעמ
 ןלַאעדיא ןוא ןעגנוכיירגרעד יד ןופ ןרָאװעג טסולפניײאַאב זיא ,עיצַאזיליוװיצ
 -טּפיוה ריא ןעוועג זיא רעיּפסעבָאר ,עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ
 ,דלעה

 ןפ טנעצָארּפ 96 טריטנעזערפער טָאה *דנַאטש רעטירד; רעד (1

 רעד -- רעטייױוצ רעד ,רעלק רעד ןעוועג זיא דנַאטוע רעטשרע רעד .קלָאפ

 .לדַא

 ןבָאה עכלעוו ,ןטנעמוקָאד ןענופעג ןעמ טָאה (1791) טױט ןכָאנ (2

 ,גינעק ןטימ ןעגנודניברַאפ ענייז ןזיוועג
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 ןובירט-עיצולאוועד רעד - ןאטנאד -
 רערימראל ןוא

 טייקכעלנעזרעּפ ערענָאיצולָאװער ,עטסקיטכיוו יד ןעוועג זיא ןָאטנַאד ||

 טקיטייזַאב זיא'ס ןעוו ,1792 ילוי זיב 1792 טסוגױא ןופ הפוקת רעד ןיא
 -סודניא סָאד ןעמוקעג זיא טכַאמ רעד וצ ןוא עיזַאושזרוב-סיורג יד ןרָאװעג

 סלַא טמיטשַאב ןַאד טרעװ ןָאטנַאד .(1 םוטרעגריב עלעיצרעמָאק-לעירט

 דָאװדַא ןַא ףורַאב ןופ ןעוועג זיא רע לייוו רַאפרעד טשינ ,רעטסינימ-ץיטסוי

 רעקידנזיורב ַא טימ ןובירט רעטבילַאב ַא ןעוועג זיא רע לייוו רָאנ ,טַאק

 עקיטכעמ סנעמעוװ ,רָאטַארָא רעטשרע רעד ,ץנעגילעטניא ןוא עיגרענע

 לָאצ עסיורג ַא ןוא קלָאפ סָאד טרעטסײגַאב ץא ןסירעגטימ טָאה םיטש

 | ,טנעװנָאק ןיא ןטַאטוּפעד

 -סקלָאפ רעד טימ ןָא רע טריפ ,(2 בולק-ןרעילידרָאק ןופ ץיּפש ןיא -

 טנעמַאלרַאּפ ןופ טרעדָאפ עכלעוו ,1791 ילוי ןט-17 םעד ,עיצַארטסנָאמעד

 רעביא ךיז טגָארט םיטש עקיטכעמ ןייז .ןט-16 םעד יאול ןצעזּפָארַא סָאד

 םורַא .ןומה ןקיזיר ַא טימ טליפעגנָא ,(דלעפ-סרַאמ) סרַאמ-עדיזַאש םעד

 עלַאנָאיצַאנ יד טסיש סָאד .עטעדנוװרַאפ ןוא עטיוט ןלַאפ ןענָאטנַאד

 "מעק-טטייהיירפ ןקיטכענ םעד ,טעיַאפַאל זיקרַאמ ןופ טריפעגנָא ,עידרַאװג

 ןטַאטש עטקינײארַאפ יד ןופ טײקיגנעהּפָאמוא רעלַאנָאיצַאנ רעד רַאפ רעפ

 זיא ןריטסעפינַאמ ךעלדירפ ןעמוקעג זיא סָאװ ,קלָאפ סָאד .עקירעמַא ןופ

 -מוא יד ןופ טולב סָאד2 : ןעמָאנ ןייז ןיא טמערוטש ןָאטנַאד .טכַארבעגפיוא

 ."ןעמענ יז ןלעװ רימ ןוא המקנ טרעדָאפ ענעלַאפעג-קידלוש:

 ןעמַאזצ ,ןסַאמ-סקלָאפ רעזירַאּפ יד ןופ ץיּפש ןיא טייטש ןָאטנַאד

 ץַאלַאּפ ןכעלגינעק םעד ןעמערוטש ייז ןעוו ,ַארַאמ ןוא רעיּפסעבָאר טימ

 ףיוא ןעגניווצ ןוא (1792 טסוגיױא ןט-10 ןופ טכַאנ רעד ןיא) ,ירעליט ןיא

 ,עיכרַאנָאמ יד ןלַאפעג זיא ױזַא .גינעק םעד ןריטסערַא וצ טנעמַאלרַאּפ םעד
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 "סיױרג רעד ןופ קיטייצכיילג ןוא ןטיזַארַאּפ עלַאדָאעפ יד ןופ טכַאמ יד
 .ןטלַאהפיוא טלָאװעג ךָאנ יז טָאה עכלעוו ,עיזַאושזרוב

 .ןרַאפעג עסיורג ןופ קילבנָא ןיא ןענַאטשעג זיא עיצולָאװער יד רעבָא

 רעכעלרעניא רעד ןופ ףירגנָא םעד זיולב טשינ ןגָאלשּפָא טפרַאדעג טָאה יז
 יד -- ןסיורד ןופ רעפלעהטימ עריא ןופ ךיוא רָאנ ,עיצולָאװער-רטנָאק

 "רעזייק ןשישטייד ,ךיירטסע ,ןסיײרּפ ןופ ןעײמרַא-ץנעוורעטניא עלַאדָאעּפ

 ,דנַאלָאה ןוא דנַאלגנע -- תוכולמ-ץנערוקנָאק עזַאושזרוב יד ןופ ןוא םוט

 סָאװ ,טקַאפ רעד ןטסעבמַא טזייוו ,רַאפעג יד ןעוועג זיא'ס סיורג יו

 עשיסיירפ יד זיא ,ץַאלַאּפ ןכעלגינעק ןופ םערוטש םעד ךָאנ געט ןיינ

 םעד .דנַאל ןיא ןעגנורדעגניירַא ףיט ןוא ץענערג יד רעבירַא ײמרַא

 רעבמעטּפעס ןט-2 םעד ,יװגנָאל גנוטסעפ יד טלַאפ 1792 טסוגוא ןט"2

 ןפָא זיא זירַאּפ ןייק געוו רעד .ןעדרעוו --

 "עמ ןלעיצעּפס ַא ןיא ,ןָא ןגָאז יז ,ןעלבוי ןטנעוװרעטניא עלַאדָאעּפ יד

 עשיזיוצנַארפא יד זַא ,ןעגנוריגער ןוא ןפיוה עכעלגינעק עלַא וצ שזַאס

 ןטימ ןסירעגסיוא ןרעוװ ןלעװ ?שוּפיע רערענָאיצולָאװער רעד ןוא "טסעּפ

 ,לצרָאװ

 ,טַָאר-ריפסיוא רעקילייוװטייצ רעד ,גנוריגער עשיזיוצנַארפ עיינ יד

 "-גריולרַאפ זיולב טשינ סױרַא ןזייוו ייז .ןטסידנָארישז ןופ רָאנ טײטשַאב

 ,דחּפ ךיוא רָאנ עיצַאטנעירָאזעד ,טייק

 ןַאד זיא גנוריגער רעד ןיא רעניבָאקַאי רעקיצנייא ןוא ןייא רעד

 ןטימ ןעמַאװצ רעדיו טציא זיא רע .רעטסינימ-ץיטסוי רעד ,ןָאטנַאד

 ןייז ,םזיטָאירטַאּפ ןרענָאיצולָאװער ןייז ,זיורבפיוא ןייז טליפ רע .קלָאפ

 ןופ עטכישעג רעד ןיא ןבירשרַאפ ךיז ןבָאה קיבײא ףיוא .ןליוו-ספמַאק

 "מעטּפעס ןט7-2 ןופ עדער רעטמירַאב ןייז ןופ רעטרעװ יד ךיירקנַארפ

 יעלבמַאסַא רעשירעבעגצעזעג רעד ןופ ענובירט רעד ףיוא ,1792 רעב

 | : (טנעמַאלרַאּפ)

 "םרַאלַא ןייק טשינ ןענייז ןעגנילקעצ ךיז ןלעװ סָאװ ,רעקעלג יד;

 ידכ ,דנַאלרעטָאפ ןופ םיאנוש יד ןגעק ףירגנָא םוצ ףור ַא רָאנ ,לַאנגיס

 ןוא ,טומ לָאמַא ךָאנ ןוא ,טומ ,טומ רימ ןפרַאד ,ןרעה עניימ ,ןגיזַאב וצ ייז

 "! טעװעטַארעג ןייז ךיירקנַארפ טעוװ ןַאד

 רעטכעט ןוא ןיז ןענָאילימ טריזירטקעלע םיטש-ןבייל עקיטכעמ ןייז

 ,ןסיוועג ריא ןַאד זיא רע .ךיירקנַארפ ןופ

 םזַאיזוטנע ןכעלביײרשַאבמוא םעד ןעקנַאדרַאפ וצ ךיירקנַארפ טָאה םיא
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 זױלב טשינ ,עזעילעסרַאמ רעד ןופ גנַאזעג םעד טימ טָאה סָאװ ,קלָאפ ןופ
 רָאנ ןעגנוטסעפ ןוא טעטש ענעמונרַאפ יד ןופ אנוש םעד ןבירטרַאפ
 ,עירָאטירעט ןייז ףיוא גירק םעד ןגָארטעגרעביא

 רעטנזיוט טיײלגַאב ךעלנעזרעּפ ןבָאה ַארַאמ ןוא רעיּפסעבָאר ,ןָאטנַאד
 םעד ןופ דיל עלופטכַארּפ סָאד ייז טימ ןעמַאזװצ קידנעגניז ,עקיליוויירפ
 ןָאילַאטַאב רעליעסרַאמ רעד ןכלעװ טימ ,ליל עד עשזור ריציּפָא ןגנוי
 -טסוגיױא יד ןופ גָאטרָאפ םעניא ,זירַאּפ ןייק ןעמוקעגנָא זיא ןרעטנָאלָאװ
 ןצעזּפָארַא סָאד טנעמַאלרַאּפ םייב ןרעדָאפ וצ ידכ ,(1792) ןשינעעשעג
 .גינעק ןופ

 טָאה עפָארייא עלַאדָאעפ ,עטַאז סָאד סָאװ ,סנױזַא ןעשעג זיא'ס ןוא
 -יירפ ןוא ןטַאדלָאס עסעוורָאב-טעמכ ,עקירעגנוה יד .ןעזעגסיורָאפ טשינ
 לופטכַארּפ יד טּפַאלקעצ ןבָאה ךיירקנַארפ ןרענָאיצולָאװער ןופ עקיליוװ
 ַא ןיא רעבירַא ןענייז ייז .ךיירטסע ןוא ןסיײרּפ ןופ ןעײמרַא עטנּפָאװַאב
 ןטנעװרעטניא יד טגָאיעגסױרַא ,טנָארפ ןצנַאג ןפיוא ףירגנָא-לַארענעג
 טרעטעמשעצ ,(ןסיירּפ יד) ימלַאװ רעטנוא ייז טּפַאלקעצ ,ךיירקנַארפ ןופ
 ןקיזיר ַא ןוא עיגלעב ץנַאג ןעמונרַאפ ,(רעכיירטסע יד) ּפַאמעשז רעטנוא
 ,חטש-ןייר

 ייוצ ףיוא סָאד ןוא ןביוהעגנָא טשרע ךיז טָאה ףמַאק רעד רעבָא
 ,ןכעלרעסיוא ןוא ןכעלרעניא םעד -- ןטנָארפ עקיטכיוו

 טרעקַאלפעצ ךיז טָאה יעלבמַאסַא רעלַאנָאיצַאנ רעיײנ רעד ןיא
 ןבָאה עטשרע יד .רעניבָאקַאי יד ןוא ןטסידנָארישז יד ןשיװצ ףמַאק ַא
 םוטרעגריב ןלעירטסודניא-לעיצרעמָאק ןופ ןטכיש יד טריטנעזערּפער
 יז ןליצטּפיױה ערעייז טכיירגרעד ןיוש ןבָאה סָאװ ,םוטרעױּפ ןכייר ןוא
 קידנבָאה ארומ ,עיצולָאװער יד ןקידנערַאפ טלָאװעג םעד ףיוא ןבָאה
 רעלַאיצָאס-שימָאנָאקע ןגעװ ןסַאמ-סקלָאפ יד ןופ ןעגנורעדָאפ יד רַאפ
 ,טייהכיילג

 ןעװעטַאר וצ ידכא :ןבירשעג ןַאד טָאה ָאסירב רעייטשרָאפ רעייז
 טָאה עטשרע יד :סעיצולָאװער יירד ןעוועג קיטיונ ןענייז ךיירקנַארּפ
 טָאה עט-2 יד ,(1789 ילוי ןט-14 םעד) םזיטָאּפסעד םעד טעטכינרַאפ
 ,(1792 טסוגױא ןט-10 םעד) טכַאמ עכעלגינעק יד טרעדײלשעגּפָארַא
 .?עיכרַאנַא יד ןענעגרהרעד זומ עטירד יד

 ןופ ןרָאצ םעד ןעמיוצ טיידַאב טָאה ?עיכרַאנַא יד ןענעגרהרעד,
 .ןטכיש-סקלָאפ עמערָא יד
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 ןופ ןסערעטניא יד טקירדעגסיוא ןבָאה ,ןגעקַאד ,רעניבָאקַאי יד

 "רַאפ ןיא טָאה סָאװ ,םוטרעגריבניילק ןשיטַארקָאמעד-רענָאיצולָאװער

 ןפיטרַאפ טלָאװעג ףרָאד ןוא טָאטש ןופ ןסַאמ-סקלָאפ יד טימ גנודניב

 | .עיצולָאװער יד

 -יבָאקַאי ןוא ןטסידנָארישז יד ןשיוװצ ףמַאק ןטרעקַאלפעצ םעד ןיא

 "ַאוצ .ַארַאמ ןוא רעיּפסעבָאר טימ ןעמַאזוצ ןעגנַאגעג ןָאטנַאד זיא רענ

 יאול רַאפ ףָארטש-טיױט טרעדָאפעג טנעװנָאק ןיא רע טָאה ייז טימ ןעמ

 -ישז יד ןופ טַארַאפ םעד זָאלסימָארּפמָאק טפמעקַאב ןוא ןט-16 םעד

 ךיז רע טָאה "רעטסינימ-רַאבַאכ,; סלַא ייז ךרוד טקידלושַאב ,ןטסידנָאר

 גנומיטשּפָא יד טריפעגכרודַא ןוא (2"גרַאב, םעד וצ ףליה ךָאנ ןדנָאװעג

 טָאה רע ןכלעוו טימ ,(4"גנוטער-סקלָאפ ןופ טעטימָאק םעד ןפַאש ןופ

 ,טריפעגנָא רעטשרע רעד ךיוא

 ןופ ץיּפש ןיא רע טייטש ןטַארַאמ ןוא ןרעיּפסעבָאר טימ ןעמַאזוצ

 ,טנעמַאלרַאּפ םעד 1792 ינוי ןט-2 םעד םורַא טלגניר סָאװ ,קלָאפ ןטנּפָאװַאב

 רעביא טיג ןוא רעטערַאפ-ןטסידנָארישז 29 ןופ טסערַא םעד ףיוא טגניווצ

 .רעניבָאקאי יד טכַאמ יד

 -ָאקַאי רעד ןופ ןטלַאטשעג עקידנעריפ יד ןופ רענייא זיא ןָאטנַאד

 סלַא טקיטיײזַאב טרעוו רע ןעוו ,1792 ילוי ןט-10 ןזיב רוטַאטקיד רעניב

 ןטַאנָאמ עגנַאל ךָאנ רעבָא ."גנוטער-סקלָאפ רַאפ טעטימָאק , ןופ טּפױה

 "ענ ןייז ףיוא טקוקעג טשינ ,רעניבָאקַאי עטסקיטכיוװ יד וצ רע טרעהעג

 גוצַאב ןיא ךיוא ןוא רָארעט ןקידנסקַאװ ץלַא םוצ גנולעטש רעוויטַאג

 יד ןגָארט , ןופ רענגעק רעשירָאגעטַאק ַא זיא רע .ןגַארפ ערעדנַא ליפ וצ

 ַא ןופ רענעלּפ עלַא ןגעק סױרַא טערט ןוא "ןטענגַאב ףיוא עיצולָאװער

 ןיא םזילַאדָאעפ םעד ןקיטייזַאב ףרַאד סָאװ ,"המחלמ רערענָאיצולָאװער;

 עשיטַארקָאמעד-זַאושזרוב ַא טרָאד ןלעטשניא ןוא רעדנעל ערעדנַא

 ,גנונעדרָא

 ןיא עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד רַאפ גנוטער יד טעז ןָאטנַאד

 .רעדנעל עשיאעּפָארײא טייהרעמ רעד טימ גירק םעד ןקידנערַאפ ןלענש

 ידכ .דנַאלגנע טימ ךַאמּפָא-םולש ןרעדנוזַאב ַא רע טרינָאּפָארּפ רַאפרעד

 גירק םעד ןקידנערַאפ רע טרינָאּפָארּפ ךיירטסע ןופ ןסיירּפ ןעיצוצּפָא

 ,ןסײרּפ טימ

 -נָא ענייז ןוא ,ןענָאטנַאד ןופ טפַאשרענגעק עטסקיטכיוװ יד רעבָא

 ,גנוריגער רעד ןופ קיטילָאּפ-רעניא רעד ןגעק טעדנעװעג זיא ,רעגנעה
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 ,רָארעט ןגעק סױרַא ןטערט ייז .רעיּפסעבָאר זיא'ס רעריפנָא סנעמעוו
 רעקיזיר רעד ןגעק ,עקיטכעדרַאפ רעטנזיוט ןופ ןטסערַא-ןסַאמ יד ןגעק
 -ַאק ,ןענָאטנַאד ןופ רעטעברַאטימ רעטסטנעָאנ רעד .ןלייטרוא-טיוט לָאצ
 "ץילעדרָאק עיוװ , גנוטייצ ןייז ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא טביירש ,ןעלומעד לימ
 ַא ןיא ןלעטש ןיא ךימ טקידלושַאב ןעמ, :(רעילעדרָאק רעטלַא רעד)

 .קיטכיר טשינ ןזיא'ס ,ןטָאירטַאּפ יד ןוא עיצולָאװער יד טכיל טכעלש

 יד ןוא עיצולָאװער רעד ןופ ןעגנולּפירקרַאפ יד ןפירגעגנָא רָאנ בָאה ךיא

 יד זיא סָאד .רשוי ,טייהכיילג ,לכש זיא סָאד טייהיירפ ...ןטָאירטַאּפ-ַארוה

 רעייא זיא סָאד ,(ג.ט שטנעמ ןוא רעגריב ןופ) עיצַארַאלקעד-טכער

 ךיא טליו ריא ביוא .(.ג.ט רעניבָאקַאי יד) עיצוטיטסנָאק עלופטכַארּפ

 ןיימ ריא רַאפ ןסיגרַאפ ןוא סיפ עריא וצ ןלַאפ ןענעקרענַא ריא לָאז

 טנזױט טרעדנוה ייווצ יד רַאפ ןרעיוט-הסיפת יד טנפע ָאט ,טולב ץנַאג

 -ַארַאלקעד-טכער יד לייוו ,עטקיטכעדרַאפ ןָא טפור ױיא עכלעוו ,רעגריב

 ."טסערַא ןופ תוביס ןגעװ רָאנ ,טכַאדרַאפ ןופ תוביס ןגעוו טשינ טדער עיצ

 -טכַארּפ סנעמעוו ,רבח-לוש רעטלַא ןיימ ַָא ! רעיּפסעבָאר רערעייט א,

 יד ןופ ךיז ןָאמרעד ,תורוד עקיטפנוקוצ יד ןענעייל ןלעװ סעדער עלופ

 ."קערש יװ רעטפַאהרעיױוד ןוא רעקרַאטש זיא עביל זַא ,סעיצקעל-עטכישעג

 לא יא
+* 

 "סעבָאר ןופ קיטילָאּפ-רָארעט רעד ןגעק ןענָאטנַאד ןופ ףירגנָא רעד

 ןריניטָאליג ןוא טוט םוצ ןטּפשמרַאפ ןכָאנ רעפרַאש ךָאנ טרעװ ,ןרעיּפ

 ,(5 "ןטסיטרעבעה, יד ןופ רעריפנָא יד

 סָאװ ,ףלח-טיוט םעד ,רָארעט ןעמערטסקע ןיא טציא טעז ןָאטנַאד

 -ַאלפ ןיא רע טרילעּפַא רַאפרעד ,עיצולָאװער רעצנַאג רעד רעביא טגנעה

 רעבָא .ןסיוועג ןשיטילָאּפ ןייז וצ ,ןרעיּפסעבָאר וצ טקעריד סעדער עקימ

 .עגַאל יד שרעדנַא טעז רעטצעל רעד

 ןופ רבק ןשירפ םעד רעביא ץרַאה טמעלקרַאפ ַא טימ טייטש רע

 -לדַא סָאד טעדרַאמרעד טָאה'ס ןכלעוו ,ןטַארַאמ ,"קלָאפ ןופ טניירפ;

 רע .,ןטסידנָארישז יד ךרוד טקישעגרעטנוא ,יעדרָאק טָאלרַאש לדיימ

 "עג ,ןטָאירטַאּפ-סקלָאפ ענעטינשרַאפ רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה טניײוװַאב

 ןָאלוט ,יעדנַאװ ןיא ןליוק עשיטסילַאיָאר-שיטסידנָארישז ןופ ענעלַאפ

 .(6 ןענָאיַאר ערעדנַא ןוא ןַאטערב ,ןָאיל
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 ןופ ץיּפש ןיא וװ ,ןטנָארפ יד ףיוא טַארַאפ םעד טעז רעיּפסעבָאר
 רעטנוא ךיז ןביג סָאװ ,ןטסידנָארישז ןעייטש ןעײמרַא ןוא ןענָאילַאטַאב
 טמיטשַאב טָאה טיפ רעטסינימ-רעימערּפ רעשילגנע רעד .אנוש םעד
 -ָאװער ןגעק עיסרעוויד ןוא שזנָאיּפש ףיוא גנילרעטש טנופ ןָאילימ ףניפ
 ןעניזַאגַאמ עשירעטילימ ןדנוצעגרעטנוא ןרעו סע .ךיירקנַארפ ןרענָאיצול

 ,ךיורבעג ןטשרע ןופ ןטקודָארּפ זיײװנסַאמ סיוא טפיוק ןעמ .ןטַאטשרַאװ ןוא

 -עירעליטרַא ףיוא ןסייר ןטנַאסרעוװיד .גנורעקלעפַאב יד ןרעגנוהוצסיוא ידכ

 ,דיוב ריקנַאב ןוא טנעגַא רעשילגנע רעד .ןקירבַאפ-עיצינומַא ןוא ןרעגַאל

 -יבָאקַאי ןיא וליפא .טנעװנָאק ןופ ןטַאטוּפעד ייר עצנַאג ַא רעטנוא טפיוק

 -רַאפ ןוא ,ילָארפ ,ןָאיּפש רעשיכיירטסע רעד ןײרַא ךיז טגירק בולק-רענ

 קילבנָא ןיא טייטש עיצולָאװער יד .ןטנעמוקָאד עמייהעג ,עקיטכיוו טּפַאכ

 ,רַאפעג"טיוט ַא ןופ

 עשיטַארקָאמעד-ףיט יד ןטיהּפָא ןעגנוגנידַאב עכלעזַא ןיא ןעמ ןָאק יו

 :טרעפטנע רע ןוא -- רעיּפסעבָאר טגערפ -- ? עיצוטיטסנָאק רעניבָאקַאי

 "עט טימ רָארעט ףיוא ןרעפטנע טעװ סָאװ ,רוטַאטקיד ערענָאיצולָאװער ַא רָאנ;

 ןופ טכַאמ יד זיא סָאד --- עיצוטיטסנָאק , לייוו ."גנוטער ַא ןייז ןָאק ,רָאר

 ףמַאק רעד זיא סָאד -- עיצולָאװער  טגיזעג ןיוש טָאה סָאװ ,טייהיירפ

 ."םיאנוש עריא ןגעק טייהיירפ ןופ

 ןטערט ייז ןעוו ,ןטסינָאטנַאד יד דצמ טַארַאפ ַא יו רע טעז רַאפרעד

 ; טנייפ םעד ,םעד ךרוד ,ןציטש ןוא רָארעט ןרענָאיצולָאװער ןגעק סױרַא

 ןטקודָארּפ ףיוא ןזײרּפ-םומיסקַאמ יד ןגעק סױרַא ןטערט ייז ןעוו רעדָא

 ,ענערָאװעג ךיירק יד ,טנַאלוקעּפש יד ןציטש ןוא ךיורבעג ןטשרע ןופ

 ןעלומעד ,ןָאטנַאד ןלָאצַאב רַאפרעד ןוא ."רעכייר ךָאנ ןרעװ ןליוו סָאװ

 ,ּפעק ערעייז טימ ערעדנַא ןוא

 ?טקיטכערַאב ךעלטכישעג סָאד זיא יצ

 (7!קיטשרוד ליפ וצ ןעוועג טשינ רעטעג יד ןענייז יצ

 !רעדניק עטסעב עריא ןסעפיוא טפרַאדעג עיצולָאװער יד טָאה יצ

 -סעבָאר ןופ רָארעט רערענָאיצולָאװער רעד זַא ,וליפא קידנעמעננָא

 ,טייקידנעװטױנ ַא ןעװעג זיא ,ןסייו םעד ףיוא רעפטנע סלַא ןרעיּפ

 יד ןגיטשעגרעביא טשינ רע טָאה יצ: :עגַארפ יד ךָאד ךיז טלעטש

 ."ו ןצענערג

 טייהרעמ יד .ערעדנַא ןוא ןעלומעד ,ןָאטנַאד טניימעג ןבָאה ױזַא

 .יֹזַא ךיוא טנייה ןעניימ ,עשיטסיסקרַאמ ליפ ייז ןשיווצ ,רעקירָאטסיה
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 ףיוא קידנעייגפיורא ןעוו ,ןָאטנַאד ןעוועג טכערעג זיא ראפרעד

 פָאק ןיימ ןזייו טסעװג :רעקנעה םוצ טגָאזעג רע טָאה ,טָאּפַאשע םעד

 "טרעװ םעד טָאה רע .קלָאפ םעד

 א

 ,רעקיטילָאּפ ,רעקירָאטסיה ןשיווצ טיירטש ַא ןײגנָא טעװ גנַאל רָאג ךָאנ

 .ןָאטנַאד יצ רעיּפסעבָאר -- טכערעג ןעוועג זיא סע רעוו רעביירש ןוא

 ןעוועג בירקמ ןבָאה עדייב ,רַאבטיײרטשמוא ןוא רעכיז זיא סנייא

 סיורָאפ ןסױטשעג קישַאר טָאה עכלעוו ,עיצולָאװער רעד ןבעל רעייז

 "שטנעמ רעצנַאג רעד ןופ ,רעקלעפ עשיאעּפָאריײא עלַא ןופ גנולקיװטנַא יד

 ,טייה

 ןעמָאנ ןטימ טנכיײצַאב ןעמ טָאה עפורג-טנעמַאלרַאּפ רעיז (1

 ןיא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ןענייז רעײטערָאפ-טּפױה יד לייוו ,"ןטסידנַאר יזעז;
 ,דנָארישז טנעמַאטרַאּפעד

 רעטסיולק ןיא ןעגנוטַארַאב ןוא ןעגנוציז ערעייז ןטלָאהּפָא ןגעלפ ייז (2
 .ןרעילידרָאק יד ןופ

 ךױה רעד ןיא קנעב יד ןעמונרַאפ ןבָאה ןטַאטופעד-רעניבָאקַאי יד 3

 רעד, רעדָא *עקיגרַאב יד, ןבעגעג ןעמָאנ ַא ייז ןעמ טָאה ,טנעמַאלרַאּפ ןופ
 ."גרַאב

 ,רעניבָאקַאי יד ןופ גַאלערָאפ ןפיוא 1793 לירּפַא ןט-6 םעד ןפַאשעג (4

 זיא םיא .טנעה ענייז ןיא טכַאמ עצנַאג יד טרירטנעצנָאק שיטקַאפ רע טָאה

 -ָאק ערענָאיצולָאוװער יד ,לַאװבירט רערענָאיצולָאוװער רעד ןגילעגרעטנוא

 רעניימעגלַא ןופ טעטימָאק רעד ,ךיירקנַארפ ןיא טעטש עלַא ןיא ןטעטימ

 ןיינ ןופ ןענַאטשַאב זיא רע .ייצילָאּפ רעד ךרוד טריפעגנָא ,טייקרעכיז

 .ןָאזרעּפ

 עטסמערָא יד ןופ ןסערעטניא יד ןופ ןעמָאנ ןיא טדערעג ןבָאה סָאו(5

 ,ןטכיזע-סקלָאּפ

 -ערטנָאק ןעמוקעגרָאּפ 60 ןיא ןענייז ןטנעמַאטרַאפעד 83 ףױא 66

 .ןסשטופ ערענָאיצולָאווער

 ןייז טָאה ,סנַארפ לָאטַאנַא ,רעביירש רעשיזיוצנַארפ רעסיורג רעד 0
 רעטעג יד; :ןעמָאנ ַא ןבעגעג ,הפוקת רעשירָאטסיה רעד טעמדיוועג ,קרעוו

 טעדנעוועגנָא טָאה עיצולָאווער יד זַא ,םעד טימ קידנעניימ ,"קיטשרוד ןענייז

 ,רַארעט ןעמערטסקע ןַא
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 ראד ןייז ןוא טראצאנאב ןאעלאפאנ
 וטכ'ועעג רוד ןיא

 .עטכישעג רענרעדָאמ רעד ןיא טייקכעלנעזרעּפ עטסערג יד זיא רע

 טזָאלעגרעביא טשינ טָאה ,רעשרעה ,רעריפ-סגירק ,רעקיטילָאּפ םוש ןייק

 ןבעל ןשיאעּפָארײא ןצנַאג םעד ףיוא העּפשה ןייז .רֶע יוװ ,םור ַאזַא ךיז ךָאנ

 .רַאבטײרטשַאבמוא זיא ,רעטעּפש ךָאנ גנַאל ןוא ,טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ

 ,רעקירָאטסיה עטסערג יד ןופ רָאנ טשינ דלעהיטּפיוה רעד רע זיא רַאפרעד

 ןייק ןגעוו .רעלטסניק ,ןטעָאּפ ,רעביירש ןופ ךיוא רָאנ ,רעקנעד ,ןגָאלָאיצָאס

 ,טרַאּפַאנָאב ןגעוו יוװ ןרָאװעג ןבירשעג טשינ ליפ ױזַא זיא שטנעמ םוש

 עזעידנַארג ַא ןסקַאוװעגסיױא זיא טיוט ןייז ךָאנ רָאי 150 ןופ ךשמ ןיא

 -עג טלָאװ ןיילַא יז זַא ,ןָאזרעּפ ןייז םורַא רוטַארעטיל ןוא עיפַארגָארָאטסיה

 .קעטָאילביב עסיורג ַא ןּפַאש
 זיא רע זַא ,קימיטשנייא ןענייז רעביײרשַאב ןוא ןפַארגָאיב ענייז עלַא

 ןלַאנעמָאנעפ ַא טימ רוטַאנ רעד ןופ ןעקנָאשַאב ,"דניק-רעדנוווא ַא ןעוועג

 -לַא ,רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא טימ ; גנוניוטש ןפורעגסיורַא טָאה סָאװ ,ןורכז

 טימ ,טײקמַאזסטעברַא רעכעלביירשַאבמוא ןַא טימ ; ץנעגילעטניא רעניימעג

 ,טייקלַאינעג רעשירָאטַאזינַאגרָא

 ,רעשרָאפ טייהרעמ יד רעטנוא ןכיירטש סע יװ ,םעד טימ לעלַארַאּפ

 ,רעמַאזגייוש ןוא רעטכַאמרַאפ ַא .רעטקַארַאכ ןטכעלש ַא טַאהעג רע טָאה

 ןריובעג .טגָאמרַאפ טשינ טניירפ ךס ןייק רע טָאה רענעסירַאפ-שיטָאּפסעד

 רעכלעוו ,לזדניא-עקיסרָאק רעד ףיוא ,ָאיסקַאשזַא טָאטש רעד ןיא 1769 ןיא

 ,ךיירקנַארפ וצ ןסָאלשעגנָא ןרָאװעג ,טרובעג ןייז רַאפ ןטַאנָאמ 3 טציא זיא

 .זיוצנַארפ יו רענַאקיסרָאק רעמ ןעוועג רע זיא

 רעטכעלש | ןייז ןופ טָאּפשעג םירבחילוש ענייז ןבָאה טייצ עגנַאל ַא

 ַא ,רעטָאפ ןייז .טנעצקַא רענַאקיסרָאק ַא טימ ךַארּפשסיױא רעשיזיוצנַארפ
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 ןיא ןטָארטעגנײרַא זיא ,טַאקָאװדַא ןַא ףורַאב ןופ ,ןַאמ-לדַא רעטמערָארַאפ

 טסיײג םעד ןיא ןסָאלשַאב ןוא ײטרַאּפ רעשיזיױצנַארפ-שיטסילַאיָאר רעד

 ןײלַא רע זיא רָאי 23 זיב רעבָא .ןָאעלָאּפַאנ --- ןוז ןטייווצ ןייז ןעיצרעד וצ

 -קנַארפ ןגעק טפמעקעג ןוא רענַאקיסרָאק רעקימַאלּפ ַא ןעוועג (רעטָאפ רעד)

 ,עקיסרָאק --- דנַאלרעטָאפ ןייז ןופ טײקיגנעהּפָאמוא רעד רַאפ ךייר

 -ַאמָאר ַאיציטעל ַאירַאמ ,טרַאּפַאנַאב ןסיורג ןופ עמַאמ יד ךיוא

 ןוא ןייש .החּפשמ רענַאקיסרָאק רעקידתורוד ַא ןופ טמַאטשעג טָאה ,ָאניל

 ,רעדניק 13 ןריובעג ןוא רָאי 14 וצ טַאהעג הנותח יז טָאה ,טנעגילעטניא

 ,ןברָאטשעג גנוי ןענייז 5 עכלעוו ןופ

 ,רעטקישעג טשינ ,סקווועג ןופ רעניילק רעד ,טרַאּפַאנָאב ןָאעלָאּפַאנ

 "עדנוװַאב ןפורעגסױרַא ץנעגילעטניא ןייז טימ רעבָא טָאה ,רעשיטַאּפיטנַא

 -רעטילימ יד ןיא רעטעּפש ןוא ןעטָא ןיא שזעלָאק ןופ רערעל יד ייב גנור

 עלופטכַארּפ ַא רע טביירש ,רעטצעל רעד ןיא .זירַאּפ ןוא ןעירב ןיא ןלוש

 ןליוק ןופ ןצעזעג-גנוגעווַאב יד ןגעװו ערעל) קיטסילַאב ןגעו טעברַא

 .(ןטעקַאר
 ןַא ןופ גנַאר רעד ןיא טסניד-רעטילימ ןייז ןָא רע טביוה רָאי 16 וצ

 יד ןיא רע טגנערברַאפ רָאי סקעז עקידרעטייוו יד .טנַאנעטױל-עירעליטרַא

 טפיטרַאפ טייצ רעיירפ ןיא ווו ,ןָאסקָא ,עוד ,ןָאיל ,סנַאלַאװ ןופ ןענָאזינרַאג

 ,רע טקנירט םעד טימ לעלַארַאּפ ןוא ןשינעטנעק עשירעטילימ ענייז רע

 -- קרעוו-רערעלקפיוא יד ןופ "טפַאז ןדנעסייררַאפ םעד; רעקיטשרוד ַא יו

 .ָאסור ,עיקסעטנָאמ ,רעטלָאװ ןופ |

 יד וצ גנואיצַאב ןייז ןגעוו ןטקַאפ עיונעג ןטלַאהעגפיוא ךיז ןבָאה'ס

 -ולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ הפוקת רעד ןיא ןשינעעשעג עטסקיטכיוו

 רעקירָאי-22 סלַא זירַאּפ ןיא טניווװעגייב ךעלנעזרעפ טָאה רע עכלעוו ,עיצ

 ,ריציפָא

 םעד טמערוטש קלָאפ רעזירַאּפ סָאד ןעוו ,1792 טסוגיױא ןט-10 םעד

 ,ךרַאנָאמ רענעקַארשרעד-טיוט םוצ רעד ןוא ,ירעליט ץַאלַאּפ ןכעלגינעק

 ןוא ,(1 טוה ןשיגירפ ַא ןיא רעטצנעפ ןיא ךיז טזיײװַאב, רעט-16 רעד יאול

 ןרעטעּפש ןוא טניירפ ןייז וצ ןָאעלָאּפַאנ טגָאז -- ןומה םעד רַאפ ךיז טגיונ

 טנָאקעג ןעמ טָאה יוװ ! ןדחּפ ַארַאפ סָאװ, : ןעירוב ,רַאטערקעס ןכעלנעזרעּפ

 ,ןטַאמרַאה ןופ ןלַאנק טפרַאדעג טָאה ןעמ !סעילַאנַאק עקיזָאד יד ןזָאלניײרַא

 ,(2 "ןפָאלעצ ךיז ןטלָאװ עקירעביא יד --- ייז ןופ 500 ַא ןגײלקעװַא

 יד ןיא .?סעילַאנַאק יד טימ ןייג וצ; ןַאד טסילשַאב ןָאעלָאּפַאנ רעבָא
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 ןַאטיּפַאק סלַא םיא רימ ןעעז רוטַאטקיד-רעניבָאקַאי רעד ןופ געט עטשרע

 -ןיירפַאב הפוקת רעד ןיא .סינ ןיא ןָאזינרַאג עירעליטרַא ןופ טנַאדנעמָאק ןוא

 -ָאװוער רעד ןופ רעגנעהנָא ןַא טרעוו ,רעיּפסעבָאר ןופ ןוז ןטימ ךיז רע טעד

 -ָאקַאי יד רַאפ לקיטרַא שיטעגָאלָאּפַא ןַא טביירש ןוא טכַאמ רערענָאיצול

 .(רעקָאב עד עּפוס על) "טיורב-טנוװָא סרעקאב; .נ .א רעניב

 -רַא רעד ןופ טנַאדנעמָאק טרינימָאנ רע טרעוו 1792 רעבמעטּפעס ןיא

 טּפַאכרַאפ טרעוו טָאטש יד ןעוו ,רעטעּפש ןטַאנָאמ 2 .ןָאלוט ןיא עירעליט

 ןָא רע טריפ ,טָאלפ ןשילגנע ןוא ןרענָאיצולָאװער-רטנָאק-ןטסילַאיָאר ךרוד

 ,טנוב ןופ גנוקירדרעטנוא רעד טימ

 ןפיוא גנוסישַאב-עירעליטרַא יד טרירטנעצנָאק טרעוו ןַאלּפ ןייז טול

 -ַאטַאב ַא ןופ ץיּפש ןיא .טָאלפ ןשילגנע םעד רעביא ךיז טביוה סָאװ ,לגרעב

 .ןפולטנַא וצ רעדנעלגנע יד ףיוא טגניווצ ןוא ןייא סע ןָאעלָאּפַאנ טמענ ןָאיל

 ערַאבקנַאד יד ןוא םיאנוש עכעלרעסיוא ןוא עכעלרעניא ןופ יירפ זיא ןָאלוט

 סלַא טרַאּפַאנָאב ןַאטיּפַאק ןקירָאי-24 םעד טרינימָאנ ,רוטַאטקיד-רעניבָאקַאי

 ךיז טָאה ױזַא .ײמרַא רערענָאיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ לַארענעג

 .ערעירַאק ,עשיטילָאּפ רעטעּפש ןוא ,עשירעטילימ עסיורג ןייז ןביוהעגנָא

 א א
* 

 ,עיזַאושזרוב-סיורג רעד ןופ שטופ ןרענָאיצולָאװער-רטנָאק םעד ךָאנ

 -סעבָאר טּפעקעג טרעוו סע ןעוו ,1794 (ילוי ןט-28) רָאדימרעט ןט-9 םעד

 ןופ טקיטיײזַאב ןָאעלָאּפַאנ טרעוו ,רעטעברַאטימ עטסטנעָאנ ענייז ןוא רעיּפ

 יד טימ ןעגנואיצַאב עטנעָאנ ענייז רַאפ טריטסערַא וליפא ןוא ײמרַא רעד

 -עג טשינ טָאה טכַאמ עיינ יד זַא ,טיידַאב טשינ רעבָא טָאה סָאד .רעניבָאקַאי

 -ולָאװער, םענעסירַאפ םעד טלָאװעג רָאנ טָאה ןעמ .יורטוצ ןייק םיא וצ טַאה

 ."דרעפ טכעלש ַא ףיוא טלעטשעג? טָאה רע זַא ,ןענָאמרעד "לַארענעג-עיצ

 ןַא ןופ ץיּפש ןיא טרַאּפַאנָאב לַארענעג טייטש רעטעּפש ןטַאנָאמ ייווצ

 -רַאפנָא םיא טָאה טנעװנָאק רעשינַאירָאדימרעט רעד .ןָאילַאטַאב-עירעליטרַא

 ןיא ןטסילַאיָאר יד ןופ דנַאטשּפיױא םעד ןקירדרעד וצ עבַאגפיוא יד טיורט

 "ער יד ןופ ןטסענ יד ןָאעלָאּפַאנ טסישעצ ןפוא ןעמַאזיורג ַא ףיוא .זירַאּפ

 .רעמָאקלופ ַא זיא ןוחצנ רעד .ןלעב

 טעװעטַארעג "*רענַאקיסרָאק רעניילק, רעד טָאה ןיוש לָאמ ןטייווצ םוצ

 -ענעג, ןבעגעג ןעמָאנ ַא קלָאפ סָאד םיא טָאה טלָאמעד טניז .קילבוּפער יד
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 "רָאפ זיא שטוּפ-ןטסילַאיָאר ןופ גנוקירדרעטנוא יד לייוו) "רעימעדנַאװ לַאר

 -רענַא טרעוו רע .(1794 רעבָאטקָא ןט-5 --- רעימעדנַאװ ןט-13 םעד ןעמוקעג

 טּפיוה סלַא טמיטשַאב ןוא "רענעגייא, סלַא רענַאירָאדימרעט יד ןופ טנעק

 .לַארענעג-עיזיוויד ַא ןופ גנַאר ןיא ײמרַא רעכעלרעניא רעד ןופ

 -עילַאטיא ןפיוא ײמרַא רעד ןופ ףעש-טּפיוה ןיוש רע זיא ןצרוק ןיא

 רעשיגעטַארטס ןייז טכיל רעלופ רעד ןיא ףיוא טכייל סע ווו ,טנָארפ ןשינ

 עטלַא ןיא ןטַאדלָאס עסעװרָאב ןופ ןענָאילַאטַאב טרָאד טפערט רע .טנַאלַאט

 -ַאּפַאנ רעקירָאי-26 רעד טקוק ,לוטיב ןוא טייקזייב טימ .ןלעניש ענעסירעצ

 טציא ךיז ףרַאד סָאװ ,טנַאדנעמָאק ןכיוה ןוא ןרעטלע ליפ םעד ףיוא ןָאעל

 "רעוו עקידנגלָאפ טימ םיא וצ ךיז טדנעוװ רע .ןלעּפַאב ענייז ןפרַאװרעטנוא

 ןטיול} ּפָאק ןצנַאג ַא ףיוא רימ ןופ רעכעה טנייז ריא ,לַארענעג רעה, : רעט

 ,ןלעפַאב עניימ יונעג ןריפסיוא טשינ ןָא טנייה ןופ טעװ ריא ביוא ,(סקווו

 -ַאב ןטַאדלָאס יד ןבָאה סנגרָאמוצ ףיוא ."ןרילרַאפ סקוורעביא םעד ריא טעװ

 .ןעמרָאפינוא עיינ ןוא ךיש ןעמוק

 טימ רָאנ טרינָאּפסיד סָאװ ,ײמרַא עקיּפעק-טנזיוט-28 ַא ןופ ץיּפש ןיא

 -ַאב"ןרעדָאמ ןוא ,ערעסערג לָאמ ייווצ יד ןָאעלָאּפַאנ טּפַאלקעצ ןענָאנַאק 0

 ךָאנ ענייא טרעטעמשעצ רע .סעיזיוויד עשיכיירטסע-רעטנָאמעיּפ ,עטנפָאװ

 ןוא םרַאּפ ןופ ןצנירּפ יד ןופ ,גינעק רענעדרַאס ןופ ןעײמרַא יד ערעדנַא יד

 רע ,ָאמיזעלימ ייב ,עילָאב ןוא טָאנעטנָאמ ייב רעכיירטסע יד ןופ ,ןעדָאמ

 רעסייק רעשיכיירטסע רעד סױרַא טקיש ןעיײמרַא עיינ יירד .ןַאלימ טמענרַאפ

 .לרוג ןלַאטַאפ ןבלעז םעד ןלייט עכלעוו ,עילַאטיא ןייק

 רעכיירטסע יד .רעקידנשַארעביא ןַא זיא טרַאּפַאנָאב ןופ ןוחצנ רעד

 -קָא ןט-17 םעד) .ָאימרָאפ ָאּפמַאק ןיא ןסָאלשעג טרעוװ רעכלעוו ,םולש ןטעב

 יד .עילַאטיא-לטימ ןוא ןופצ ץנַאג ןופ ןגָאזּפָא ךיז ןזומ ייז .(1797 רעבָאט

 רעטנוא טציא ךיז ןעניפעג ןקילבוּפער עשינעילַאטיא ענעמוקעגפיואדיינ

 ,טכַאמ סכיירקנַארפ

 ןייק .עשימָאנָאקע יד ןענייז ןגיז עשירעטילימ יד ןופ רעקיטכיוו רעבָא

 רעמיטכייר עקיזיר ןוא רעבליז ,דלָאג טימ ןרָאבַאט עגנַאל ןעיצ ךיירקנַארפ

 -ַאנ טגייל קינייװ ךָאנ זיא סָאד ביוא .טעטש עשינעילַאטיא עטביורַאב יד ןופ

 עלַארטיינ וליפא ןוא עטגיזַאב יד ףיוא סעיצובירטנָאק עקיזיר ףױרַא ןָאעלָאּפ

 -עג טָאה סע סָאװ ,עיצובירטנָאק עקיזיר ַא טמיטשַאב רע טָאה ױזַא .תוכולמ

 רע טזייו רעטשַארעביא ןַא .טשריפ-סיורג רענַאקסַאט רעד ןלָאצ טפרַאד

 ,ךיירקנַארפ ןגעק טפמעקעג טשינ לָאמנייק טָאה רע זַא ,ןענָאעלָאּפַאנ ףיוא
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 ,טלעג רעמ ךָאד ריא טָאה ױזַא בוא , : רעפטנע םעד רעבָא טמוקַאב רע
 ,?ןלָאצ רעמ ריא טפרַאד

 טרעדָאפ ,טבױרעגנָא טָאה רע סָאװ ,ץלַא זירַאּפ ןייק קידנקישרעביא
 ,ןעמרָאפינוא ,רעוועג ןייק טשינ -- טשינרָאג (3 ?טַאירָאטקעריד; ןֹופ רע

 ךיז ףרַאד המחלמ יד; --- עירָאעט עיינ ַא טפַאש טרַאּפַאנָאב .עיצַאזיװָארּפַא

 ,?ןטלַאהסיוא ןיילַא

 ןופ ןובשח ןפיוא זיולב טשינ "קיטע-םולש? עיינ ַא ןייא ךיוא טריפ רע

 טרַאּפש ךיירטסע ןעוו .עכעלטניירפ-לַארטיײנ וליפא רָאנ ,תוכולמ עטגיזַאב יד

 טיג ,ןייר ךייט ןופ ןופצ ןפיוא םיחטש יד ןופ ןטערטּפָא טשינ ליוו ןוא ןייא ךיז :

 ןופ רעייטשרָאפ יד ןעוו .קילבוּפער רענאיצענעוו יד ...הנתמ ַא ןָאעלָאּפַאנ ריא

 רעייז ןופ טיײקיגנעהּפָאמוא יד זַא ,ףיוא ןזייוו (רעשרעה רענַאיצענעװ) ַאשזָאד

 וצ ךעלטניירפ ןעוועג קידנעטש זיא יז ןוא רָאי 1300 ןיוש טרעיוד קילבוּפער

 -רעדנוהרָאי 12 ןיוש טנייז ריא ביוא, : טרַאּפַאנָאב ייז טרעפטנע, ךיירקנַארפ

 ןרעװ טלָאז ריא טייצ עטסכעה יד ןיוש סָאד זיא קיגנעהּפָאמוא רעט

 ,"קיגנעהּפָא

 וצ ןעגנַאגעגרעביא זיא איצענעוו .ןפלָאהעג טשינרָאג טָאה סע ןוא

 ,ךַאמּפָא-םולש םעד ןבירשעגרעטנוא טָאה עטצעל יד ןוא ךיירטסע

 ץיּפש ןיא טייטש רע .ךיירקנַארפ ןופ דלעה-טּפיױה רעד זיא ןָאעלָאּפַאנ

 ןטסילַאיָאר יד -- אנוש ןכעלרעניא םעד טּפַאלקעצ טָאה סָאװ ,ײמרַא רעד ןופ

 סָאװ ,ײמרַא רעשיזיוצנַארפ רעד םור טכַארבעג טָאה רע .,רעניבָאקאי ןוא

 ,דנַאל ןיא חוכ רעשיטילָאּפ רעקידנרידיצעד רעד טרעוו

 "ךיורבסימ ענייז טימ טריטימָארּפמָאק ןיוש זיא "טַאירָאטקעריד, רעד

 -רַאפ ליוו סָאװ ,עיזַאושזרוב-סיורג יד .סערעפַא ןוא ןטנַאלוקעּפש ,ןלַאדנַאקס

 "עלרעסיוא ןוא ןטסיכרַאנָאמ יד ,קלָאפ ןגעק םוטכייר ןוא טכַאמ ריא ןרעכיז

 ,רָאטַאטקיד ןשירעטילימ ַא ,דרעװש ערעכיז ַא ןבָאה ףרַאד ,םיאנוש עכ

 "סיורג יד ךיז ןדנעוו ךיוא םיא וצ .טַאדידנַאק רעטסעב רעד זיא ןָאעלָאּפַאנ

 ,םירחוס ,רעלעירטסודניא .,ןריקנַאב

 -ַאנָאב "טקעדטנַא; ,1799 (רעבמעווָאנ רעט-פ) רעמירב ןט-18 םעד

 ,טנעמַאלרַאּפ םעד רעטנוא טגָאז רע .טכַאמ רעד ןגעק גנורעוושרַאפ ַא טרַאּפ

 רע טמוק סנגרָאמוצ .,ולק-ןעס לטעטש ןיא ןעגנוציז יד ןגָארטרעביא לָאז רע

 טַאר; םעד ייס ,7500 ןופ טַאר , םעד ייס טביירטעצ ,ײמרַא ןַא טימ ןָא טרָאד

 ןטכױלַאב,, --- יז ןוא .ןטַאטוּפעד קילדנעצ עכעלטע טריטסערַא ,"עטסטלע ןופ

 -יל רעדורב סנָאעלָאּפַאנ ,"טַאר-"500, ןופ טנעדיזערּפ םעד ךרוד "לכש טימ
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 ףיוא ,ןלוסנָאק יירד ןופ טנעה יד ןיא ,טכַאמ עצנַאג יד רעביא ןבעג -- ןעיס

 ,רָאי 0

 ןופ) עיצוטיטסנָאק עַײנ ַא טרַאּפַאנָאב ןייא טלעטש םורַא טַאנָאמ ַא ןיא

 טסייה סָאד ,לוסנָאק ןטשרע םעד טלדנַאװרַאפ עכלעוו ,(רָאי קילבוּפער ןט8

 טמיטשַאב רע טרעוו 1802 ןיא .רעשרעה-ןיילַא ןשיטקַאפ םעד ןיא ,ןײלַא םיא

 -רעייפ יד רָאפ טמוק רעטעּפש רָאי ייווצ ןוא לוסנָאק רעכעלעגנעלסנבעל סלַא

 .רעסייק סלַא ןענָאעלָאּפַאנ ןופ (גנוניורק) עיצַאנָארָאק עכעל

 טגערפ ןוא עינָאמערעצ-ץנַאלג רעכעלרעה רעד ןופ טרעטסײגַאב זיא רע

 -ירָאטסיה ,רעסיורג רעד ךייא טלעפעג יװ ,ונ, :ןָארעשזנַאל לַארענעג םעד

 ַא ,ץנעלעסקע רעייא ,רימ טלעפעג רע; : רעפטנע ןַא טמוק סע 7? טקַא רעש

 -קעװַא ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ טנזיוט 300 יד ָאטשינ ןענייז סע סָאװ רָאנ דָאש

 ."ןעמוקרָאפ טשינ רעמ ןלָאז ןטייקכעלרעייפ עכלעזַא זַא ,ּפעק ערעייז ןבעגעג

 ,רעביירש ןופ רעטרעוו עטמירַאב יד ןבילבעג ךיוא ןענייז געט יד ןופ

 ןרעוו ןוא טרַאּפַאנָאב ןייז , :עירוק יאול לָאּפ ,טסילַאנרושז ןוא טסימעלָאּפ

 טשינ רעסייק ןרָאװעג זיא רע רעבָא *! גנורעדינרעד ַארַאפ סָאװ ,רעסייק ַא

 םיא ןגעק רעדיוו זיא עכלעוו ,עּפָאריײא ץנַאג ןופ רָאנ ,ךיירקנַארפ ןופ זיולב

 -יסור-ךיירטסע רעיינ ַא ןופ טלַאטשעג ןיא ,רעטעּפש רָאי ַא ןענַאטשעגפיוא

 ,ןסיירּפ ןוא דנַאלגנע ןופ טציטשעג ,עיצילַאָאק רעש

 ןופ ײמרַא יד טפַאשנעגנַאפעג ןיא טמענ ןוא טּפַאלקעצ טרַאּפַאנָאב

 1805 רעבמעצעד ןט-2 םעד ןּוא ,ןיוו טשרעהַאב ,קָאמ לָארענעג ןשיכיירטסע

 -יירטסש-שיסור עטקיניירַאפ יד ,ןפוא ןכעלקערש ַא ףיוא ,רע טרעטעמשעצ

 ,ץילרעטסיוא רעטנוא ,ײמרַא עשיכ

 -לאד ,עירטסיא ,עיצענעוו ןעייג ,גרובסערּפ ןיא טַאטקַארט-םולש ןטיול

 גינעק סלַא ןענָאעלָאּפַאנ טנעקרענַא ךיירטסע .ךיירקנַארפ וצ רעביא עיצַאמ

 ןפַאשעג טרעוװ סע .עיצובירטנָאק עקיזיר ַא סיוא טלָאצ ןוא עילַאטיא ןופ

 ןופ רעסייק רעד ןוא ךעלהכולמ עשישטייד 20 ןופ "דנַאברַאפ רענייר , רעד

 ןיא זיא דנַאלשטייד ןופ לייט רעסיורג ַא .רָאטקעטָארּפ ןייז טרעוו ךיירקנַארפ

 ,טנעה סטרַאּפַאנָאב

 ךיז רע טרעק רָאטַאפמואירט ןשיזיוצנַארפ ןטסערג ןופ עירָאלג רעד ןיא

 ,ןפָאװ עיינ םָאקלופ טימ סענָאלָאק עקיזיר ןעיצ םיא ךָאנ .זירַאּפ ןייק םוא

 -ײמרַא עכעלטנייפ עטרעטעמשעצ יד ייב ענעמונעגוצ ,ןטַאמרַאה ,עירעליטרַא

 -ַאּפ ןיא ץַאלּפ-םָאדנַאװ ןפיוא טלעטשעגפיוא טרעוו ייז ןופ לייט ַא ןופ .ןע

 ַאל עד ןָאלָאק ַאל , עטמירַאב יד ,ענמולָאקדזנָארב עקיזיר יד (1810 ןיא) זיר

229 



 "ךעטסיוא רעטנוא ןופ ןטַאדלָאס עשיזיוצנַארפ יד ןרעַאב וצ ,"עמרַא דנַארג

 | .(4ץיל

 ַאנעי רעטנוא ןעײמרַא עשיסיירּפ יד ןָאעלָאּפַאנ טרעטעמשעצ 1806 ןיא

 ַא ןוא ןילרעב רע טמענרַאפ 1806 רעבָאטקָא ןט-27 םעד ןוא טדעטשרעיוא ןוא

 -שיסיורפ ,קסוטלוּפ רעטנוא ,ןטכַאלש עסיורג יירד ןיא .ןסיירּפ ןופ לייט ןסיורג

 .ןעײמרַא עשיסור יד טּפַאלקעצ ןרעוו (1807-1806 ןיא) דנַאלדירפ ןוא ָאלייא

 .טכַאמ ןייז רעטנוא זיא עּפָארײא לַאטנעניטנָאק ץנַאג

 יד ןקידייטרַאפ םיא .אנוש:טּפיוה ןייז ,דנַאלגנע רָאנ -- ריא רעסיוא

 ַא קיטייצכיילג ןוא ןַאעקָא ןשיטנַאלטַא ןוא לַאנַאק-שנַאמ ַאל ןופ ןרעסַאװ

 טרינָאּפסיד רעכלעוו ,טלעוו רעד ןיא רעטסערג רעד ,טָאלפ-םי רעקיטכעמ

 טָאה םוטעמוא ןוא ןעמי עלַא ףיוא טרינימָאד ,ןפיש-סגירק טרעדנוה 9 טימ

 .סעזַאב ענייז רע

 -ַארט ייב טכַאלש-םי רעטליּפשרַאפ ,רעקיצנייא ןוא ןייא ,רעד ךָאנ

 דנַאלגנע רע טעװ שירעטילימ זַא ,ןָאעלָאּפַאנ טייטשרַאפ ,(1805) רַאגלַאפ

 -ַאקָאלב עשימָאנָאקע עשיטנַאגיג ַא רעטנוא רע טמענ רַאפרעד .ןגיזַאב טשינ

 .ןעלזדניא עשיטירב יד ןגעק עד

 ןט-21 םעד) ןילרעב ןיא ןבירשעגרעטנוא ,טערקעד רעלעיצעּפס ַא

 -עּפָאריײא ןשיווצ ןעגנואיצַאב זיא סע עכלעוו טרעװרַאפ (1806 רעבמעווָאנ

 םוש ןייק .טנכערעגניײרַא ץנעדנָאּפסערָאק זיב ,דנַאלגנע ןוא טנעניטנָאק ןשיא

 ןענייז סָאװ ,רעדנעל יד ןיא ןעמוקנָא טרָאטעג טשינ ןבָאה תורוחס עשילגנע

 -עג ןפיש עלַא .ךיירקנַארפ טימ טעדניירפַאב ןעוועג רעדָא ,ןגילעגרעטנוא

 עשילגנע רעייז ,ןרָאװעג טריקסיפנָאק ןענייז עדנַאבַארטנָאק ףיוא עטּפַאכ

 .טנערבעג ךעלטנפע ןעמ טָאה גנודָאל

 -כעמ יד ןרעטעמשעצ שימָאנָאקע טלָאװעג טרַאּפַאנָאב טָאה םורַא ױזַא

 -סגירק ןוא לדנַאה ןטסערג םעד טימ ,דנַאלגנע ,עירעּפמיא-טלעװ ןַאד עטסקיט

 רע טָאה ָאד .קינכעט רעטסנטירשעגרָאפ ןוא רעטסקרַאטש רעד טימ ,טָאלּפ

 ,געטַארטס רעלַאינעג רעד ,ןָאעלָאּפַאנ .ןטייקכעלגעמ ענייז טצַאשעגרעביא

 .עימָאנָאקע-טילָאּפ ןופ רענעק ןכַאװש ַא רַאפ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה

 עלַא טקעלּפטנַא טָאה דנַאלגנע ןגעק עדַאקָאלב עלַאטנעניטנָאק יד

 טנָאקעג טשינ טָאה טרַאּפַאנָאב רעסיורג רעד .ןענָאעלָאּפַאנ ןופ ןטײקכַאװש

 -עגנָא ,עדַאקָאלב-גנַאװצ ןייז זַא ,טקַאפ ןשימָאנָאקע ןטושּפ םעד ןּפַאכפיוא

 -ָאּפידרָאמטסבלעז ַא ייז רַאפ טיידַאב ,רעדנעל עשיאעּפָאריײא יד ןפרָאװ
 סָא .לָאװ-ןסַאנירעמ ןעוועג זיא םוטכיײר-טּפיוה ריא סָאװ ,עינַאּפש .קיטיל
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 םעד ןופ ךיז טָאה ,דנַאלגנע ןייק טריטרָאּפסקע ןצנַאג ןיא טָאה יז

 יד ,םוטרעיוּפ סָאד טריניאור םָאקלופ טלָאװ סָאד .ןגַאזּפָא טנָאקעג טשינ

 רעד רעדנַאסקעלַא ןעו .םירחוס ,רעלטכיצ-תומהב ,רעכוטסַאּפ"ןסּפעש

 -ורּפ ןענָאעלעּפַאנ ןופ טַאטקיד ןרעטנוא טָאה (רַאצ רעשיסור רעד) רעטשרע

 םיצירּפ יד ןבָאה ,דנַאלגנע טימ ןעגנואיצַאב-סלדנַאה יד ןסייררעביא טריב

 -יטסַארד יד ןגעק טריטסעטָארּפ ףרַאש םוטרחוס עסיורג סָאד ,טײל-לדַא ןוא

 ןוכ קיטייצכיילג ןוא ןטײקכעלגעמ-טרָאּפסקע ערעייז ןופ גנוצענערגַאב עש

 ,דנַאלגנע ןופ טרָאּפמיא ןקיטיונ

 רעד ןיא רָאנ טשינ טקיטיונעג ךיז ןבָאה רעדנעל עשיאעּפָאריײא עלַא

 ןעמ טָאה .תורוחס-לַאינָאלָאק עריא ןיא ךיוא רָאנ קינכעט רעשילגנע רעטסעיינ

 יד ץָארט טילבעג טָאה עדנַאבַארטנָאק יד .לַאגעלמוא ןריפניירַא ןעמונעג ייז

 ךעלטנפע טָאה ןעמ עכלעוו ןיא ,סנפיוה-רעטייש עשינָאעלָאּפַאנ עשיטסַארד

 ,תורוחס עשילגנע עטּפַאכרַאפ עלַא טנערבעג

 "ףכעלטניירפ , סָאד יו קידנעעז ,ןטסיופ יד טלייבעג טָאה טרַאּפַאנָאב

 ןוא ךיירטסע ייב טעטש עטּפַאכרַאפ ןבעגעגקעװַא טָאה רע ןכלעוו, דנַאלסור

 ןענישַאמ ,ןפָאטש עשיטירב יד רַאפ ןרעיוט יד טנפעעג טיירב טָאה ,ןסיירּפ

 יד .ןפיש רענַאקירעמַא ...ףיוא ןעמוקנָא ןגעלפ עכלעוו ןעגנוטעברַאסיוא

 ,קסלעגנַאכרַא ,טַאטשנָארק ,עגיר ,לַאװער ,סעדָא יו ,טעטש-טרָאּפ עשיסור

 -רַאפ ןגעלפ תורחס עשילגנע ןענַאװ ןופ ,סרעטנעצ-לגוומש ןרָאװעג ןענייז

 .עּפָאריײא ץנַאג ןציילפ

 ןייא טדַאל רע ."רעטערַאפ יד ןפָארטשַאב; וצ טסילשַאב ןָאעלָאּפַאנ

 יד ןיא) ןָאיַאב ןייק רעדילגטימ-החּפשמ ענייז ןוא ךרַאנָאמ ןשינַאּפש םעד

 גינעק סלַא טרימַאלקָארּפ רע .ייז טריטסערַא ...ןוא (ןעענעריּפ עשיזיוצנַארפ

 -עגנָא ךיז טָאה ױזַא ,טרַאּפַאנָאב ףעזָאשז רעדורב םענעגייא ןייז עינַאּפש ןופ

 ןופ ףמַאק-סטייהיירפ ,רעשיָארעה קיטייצכיילג רעבָא ,רעטרעטיברַאפ ַא ןביוה

 ַא טימ טקידנערַאפ ךיז ןוא רָאי ףניפ טרעיודעג טָאה סָאװ ,קלָאפ ןשינַאּפש

 עשינַאּפש יד ןופ דנַאטשרעדיװ רעד ןעוועג זיא ןסיברַאפ ,(1813 ןיא) ןוחצנ

 -עג ןבָאה סָאװ ,רעגניװצַאב עשיזיוצנַארפ עטסַאהרַאפ יד ןגעק ןסַאמ-סקלָאפ

 .קרעוו ןוא תורצוא-רוטלוק ,רעפרעד ןוא טעטש טעטכינרַאפ ןוא טנערב

 סנָאעלעּפַאנ ןיא "טלעג-ןיילק, ןעוועג םעלַא ץָארט זיא עינַאּפש רעבָא

 ןגעק עדַאקָאלב רעלַאטנעניטנָאק ןייז רַאפ רערעטש-טּפיוה רעד ,רענעלּפ

 ןיא טָאה טרַאּפַאנָאב ןעוו .דנַאלסור "עטעדניירפַאב; סָאד ןעוועג זיא דנַאלגנע
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 ןטשרע םעד רעדנַאסקעלַא ,רַאצ םעד טרעדָאפעגפיוא עטָאנ רעלעיצעּפס ַא

 טָאה ,תורוחס עשילגנע טימ ןפיש רענַאקירעמַא ןייק ןזָאלנײרַא טשינ לָאז רע

 ךיז ןָאק ןוא דנַאל קיגנעהּפָאמוא ןַא זיא דנַאלסור/ : רעפטנע ןַא ןעמוקַאב רע

 עלַארטײנ טימ ןעגנואיצַאב עלעיצרעמָאק ףיוא טכער יד ןופ ןגָאזּפָא טשינ

 ."רעדנעל

 ,דנַאלסור ןגעק המחלמ עסיורג עיינ ַא ןטיירג ןעמונעג טָאה ןָאעלָאּפַאנ

 עשיאעּפָאריײא עלַא ןופ ןעײמרַא יד ןפרַאװ וצ ןסָאלשַאב רע טָאה ריא ןגעק

 עיינ ַא ןעמוקעגפיוא זיא ױזַא .ןגילעגרעטנוא םיא ןענייז עכלעוו ,תוכולמ

 -עגסיוא רָארעט רעטנוא טָאה עכלעוו (5 רעקלעפ עטכָאירעטנוא ןופ ײמרַא

 ,גירק ןטכערעגמוא ןופ ןליצ יד טסַאהעג ןוא ןלעפַאב יד טריפ

 טלעטשעג ץלַא טָאה רע רעבָא ,טסוװעג טוג סָאד טָאה ,ןײלַא ןָאעלָאּפַאנ

 -ערטש רעד ןופ ןוא תונוחצנ עסיורג יד ןופ טדנעלברַאפ ,טרָאק ןייא ףיוא

 המחלמ יד ךיז טָאה רַאפרעד .טלעוו רעד ןופ רעשרעה רעד ןרעוו וצ גנוב

 .עפָארטסַאטַאק רעלופ ַא טימ טקידנערַאפ דנַאלסור ןגעק

 הלּפמ רעד ןופ תוביס יד ןופ ענייא זיא ,רעקירָאטסיה ףיוא ןזייוו סע יו

 ןטביש עלַא ךיז ןגעק טַאהעג רע טָאה דנַאלסור ןיא סָאװ ,טקַאפ רעד ןעוועג

 -וטנע טָאה םוטרעיוּפ סָאד .טריפרעד ןיילַא רע טָאה םעד וצ ןוא .קלָאפ ןופ

 גנואיירפַאב ךיז טימ ןגָארט ייז זַא קידנביולג ,תולייח ענייז טסירגַאב שיטסַאיז

 -פיוא-םירעױּפ ןופ עילַאװכ עקיטכעמ ַא .גנופַאלקשרַאפ רעלַאדָאעפ ןופ

 ,רעטיג עקידנענערב ןופ ןעמַאלפ ןוא םיצירּפ עטסַאהרַאפ יד ןגעק ןדנַאטש

 טימ ןדניברַאפ סע ןעגנונעפָאה עכלעוו ,ןטרַאּפַאנָאב ןזייוו טפרַאדעג ןבָאה

 םעד ףיוא טרעפטענעג טָאה עשז יװ .ןסַאמ-סקלָאפ עטקירדרעטנוא יד םיא

 ? ןָאעלָאּפַאנ

 טקירדעגרעטנוא דרעוװש ןוא רעייפ טימ ןבָאה סעיצידעּפסקע-ףָארטש

 עצנַאג ךיור ןטימ טזָאלעג ,ןרַאה יד ןגעק ?עטָאלָאה , רעד ןופ טלָאװער םעד

  טימ .רעלדנעטשפיוא עשירעיוּפ יד ןסָאשעג ןוא ןסימשעג ךעלטנפע ,רעפרעד

 ןטסכעה ןייז ןוא לדא ןשיסור םעד ןעניוועג טלָאװעג טרַאּפַאנָאב טָאה םעד

 .תועט ַא טכַאמעג רע טָאה ָאד ןוא .ןילַא רַאצ םעד ,רעיײטשרָאפ

 ןעמונעגמורַא טָאה ,זיורבפיוא-סקלָאפ רעשיטָאירטַאּפ רעקיטכעמ ַא

 -יטרַאּפ ןפַאשעג ןבָאה רעטנזיוט רעטרעדנוה .םוטרעוּפ עשיסור עצנַאג סָאד

 ןלַאפנָא עטכירעגמוא ,עטנענַאמרעּפ ןיא ןבָאה עכלעוו ,ןעגנולײטּפָא-רענַאז

 יד .ןרָאסערגַא עשיזיוצנַארפ עטסַאהרַאפ יד ןופ ןטייהנייא עצנַאג טעטכינרַאפ
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 ןעוועג ןענייז ,קלָאפ ןרַאפ טרעטיצעג ןיילַא ןבָאה עכלעוו ,טײל-לדַא עשיסור

 -סור טימ המחלמ יד טליּפשרַאפ טָאה ןָאעלָאּפַאנ ,ןפלָאהַאבמוא לַאפ םעד ןיא

 בילוצ רָאנ ,דנַאל ןופ טייקסיורג ,רעטניוו ןקיטסָארפ ןבילוצ טשינ דנַאל

 םוש ןייק .קלָאפ ןשיסור ןצנאג ןופ טייהנייא רעשיטָאירטַאּפ ,רעקימַאלּפ רעד

 ,טרַאּפַאנָאב ןופ טייז רעד ףיוא ןעוועג טשינ זיא םיא ןופ טכיש

 -רעטנוא עלַא םיא ןגעק ןביוהעגפיוא טָאה הלּפמ עכעלקערש יד

 .רעטנוא טשינ ךיז טיג געטַארטס רעלַאינעג רעד רעבָא .רעקלעפ עטקירד

 עטנפָאװַאב עטקיניאעג יד ןגעק יז טפרַאװ ןוא ײמרַא עיינ ַא טּפַאש רע

 םעד רעדיוװ טּפַאלק רע ןוא .ןסיײרּפ ןוא דנַאלסור ןופ ,ןיוש טציא ,תוחוכ

 רעד ןיא) ןעדזערד .ןעזטוַאב ,ןעציל רעטנוא םיא טרעטעמשעצ רע .אנוש

 רענגעק ענייז סָאװ ,םעד ץָארט ןוא ,(1813 עינַאּפמַאק-טסברַאה ןוא רעמוז

 -רעטסיוא ןופ ,"ןטכענ ןופ ןָאעלָאּפַאנײ רעד טשינ ןיוש זיא סָאד זַא ,ןסייוו

 ,ןדירפ םיא ןעמ טרינָאּפָארּפ ,ץליט ןוא ַאנעי ,גרובסערּפ ,ץיל

 -ימ רעשיכיירטסע רעד ,רעקיטילָאּפ רעשיאעּפָארײא רעטסעב רעד

 בוא  :גנורעלקרעד ןייז ןיא קיצרַאהנּפָא ןַאד זיא ,ךינרעטעמ רעטסינ

 טעוװ (.ג .ט ןסַאמ-סקלָאפ יד טסייה סָאד) ןָאמעד רערענָאיצולָאװער רעד

 ןבעג הצע ןַא ךיז םיא טימ ןָאעלָאּפַאנ רָאנ טעװ ,ּפָאק םעד ןביוהפיוא

 -םיוא עיצקַאער עשיאעּפָאריײא יד םיא ליוװ רַאפרעד ."רענייק --- םיא ןָא

 .עקידובכב ןענייז רָאפ םיא טגייל ןעמ עכלעוו ןעגנוגנידַאב-םולש יד ,ןטלַאה

 -ול ,ןעמערב ,גרובמַאה יו ,םיחטש עקיזיר ןטלַאהרַאפ ףרַאד טרַאּפַאנָאב

 רָאנ ךיז טָאה רע .ןופצ ףיוא ,ץניװָארּפ עשיריליא יד ,דנַאלשטייד ןיא קעב

 ןופ ןוא ןקריצַאב-עירעפירעּפ ערענעלק עכעלטע ןופ ןגָאזּפָא טפרַאדעג

 ,"דנַאברַאפ רעניירא םעד רעביא טַארָאטקעטָארּפ

 טרַאּפַאנָאב ןטעב ןעדזערד ןייק ןעמוקעג ךעלנעזרעּפ זיא ךינרעטעמ

 ןיא זַא ,ןזיוועגפיוא םיא טָאה רע ."םולש םעד עּפָארײא ןעקנעש , לָאז רע
 .ןטערטסױרַא םיא ןגעק ןזומ ךיירטסע ךיוא טעװ ,המחלמ רעיינ ַא ןופ לַאפ

 -םולש ןייק םיא טעװ רענייק,/ .השקב ןייז ןפרָאװעגּפָא טָאה ןָאעלָאּפַאנ
 ,שןריטקיד ןָאק רע רָאנ ,ןריטקיד טשינ ןעגנוגנידַאב

 ךײרטסע-ןסײרּפ-דנַאלסור ןופ עיצילַאָאק עיננ ַא ףיוא טמוק ױזַא

 רעטנוא ןטכַאלש עלַא ןופ טכַאלש רעטסקיטולב רעד ןיא .ךיירקנַארפ ןגעק

 אנוש רעד .טרַאּפַאנָאב טּפַאלקעצ טרעוװ ,(1813 רעבָאטקָא 18-16) גיצּפייל

 ,םולש םיא ןעמ טרינָאּפָארּפ רעדיוו ןוא .ךיירקנַארפ ןייק ןיירַא טגנירד
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 ייב טביילב רע רעבָא ,רעירפ יו ערעגרע עקַאט ןענייז ןעגנוגנידַאב יד

 טפרַאװ ןָאעלָאּפַאנ .םיחטש ענעמונעגוצ ליפ טלַאהרַאפ ןוא הכולמ רעסיורג ַא

 .ןעגנוגנידַאב"םולש עלַא ּפָא

 "ךַאפ יד ןיירַא ןעגנירד ,ןטכַאלש עקיטולב ,עיינ ייר רעצנַאג ַא ךָאנ

 ץרעמ ןט-21 םעד ,ךיירטסע ,ןסײרּפ ,דנַאלסור ןופ ןעײמרַא עטקינייא

 ןפמָאק יד ןסייררעביא טלעפַאב ןָאמרַאמ לַאשרַאמ .זירַאּפ ןייקה ,4

 ןט-6 םעד .רסיק ןופ עיצַאקידבַא יד טרעלקרעד טַאנעס רעשיזיוצנַארפ רעד

 רעביא םיא ןזָאל רעגיז יד .רעטנוא ןָאעלָאּפַאנ יז טביירש 1814 לירּפַא

 ןכעלרעי ַא טימ ,לזדניא-עבלע םעד תושר ןייז ןיא ןביג ,לטיט-רסיק םעד

 לָאמנייק טרַאּפַאנָאב טָאה םולש ןייק רעבָא ,קנַארפ ןָאילימ 2 ןופ טפנוקנייא

 .ןבירשעגרעטנוא טשינ

 -טּפוה יד :טרעלקרעד רע טָאה ןכינרעטעמ טימ ךערּפשעג ַא ןיא

 ,גינעק ןוא רסיק רעייא יוװ ,טשינ ןָאק ךיא .דובכ זיא רענלעז ַא רַאפ ךַאז

 ."רעטגיזַאב ַא טָאטש-טּפיױה ןיימ ןיא ןעמוקקירוצ

 רע זַא ,טסוװעג טוג טָאה ןָאעלָאּפַאנ זַא ,ףיוא ןזייו רעקירָאטסיה

 טגנערב רע גנַאל יוװ ,עיזַאושזרוב רעשיזיוצנַארפ רעד קיטיונ גנַאל ױזַא זיא

 -ַאנָאב ןטגיזַאב ַא ,ןטיפָארּפ ןוא רעמיטכייר ,תומחלמ עכיירגיז ךרוד ,ריא

 לָאמַא ךָאנ טרַאּפַאנָאב טריבורּפ רַאפרעד .טפרַאדעג טשינ יז טָאה טרַאּפ

 -םורד ןייק ןָא טמוק ,לזדניא-עבלע םעד םייהעג טזָאלרַאפ רע .ןגיז וצ

 םיא ןגעק עטקישעגסױרַא עלַא .זירַאּפ ףיוא טרישרַאמ ןוא ךיירקנַארפ

 ןעייג ,ןט"8 םעד יאול ,גינעק ןשיזיוצנַארפ םעיינ ןופ ןטייהנייא-רעטילימ

 ,טייז ןייז ףיוא רעביא

 לָאמַ ךָאנ ןָאעלָאּפַאנ טשרעהַאב ,סָאש ןייא ןָא ,ןכָאװ יירד ןיא

 ןכעלגינעק ןיא זירַאּפ ןיא רעדיו רע זיא ץרעמ ןט-21 םעד .ךיירקנַארפ

 "עג ןייז לָאמַא ךָאנ טזייוו הלשממ עקיגָאט-טרעדנוה ןייז .ירעליט ץַאלַאּפ

 ןעעז קיטייצכיילג .רעקיטילָאּפ ןוא רָאטַאזינַאגרָא ,געטַארטס סלַא טײקלַאינ

 ,שטנעמ םעד םיא ןיא טעז סָאװ ,קלָאפ םייב טעטירַאלוּפָאּפ עקיזיר ןייז רימ

 -ָאטסירַא ןוא ןענָאברוב עטסַאהרַאפ יד ךיירקנַארּפ ןופ ןביירטרַאפ ןָאק סָאװ

 .ןטַארק

 ןטושּפ םעד ףיוא טלעטשעג טשינ לָאמנייק טָאה ןָאעלָאּפַאנ רעבָא

 ןוא רעסיורג רעד ,עיזַאושזרוב רעד ןופ דרעוװש יד ןעוועג זיא רע .קלָאפ

 ,חוכ ןכעלטּפַאשלעזעג םעד ןעזעג רע טָאה ריא ןיא רָאנ .רענערָאװעג-ךייר
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 רע גנַאל יו טציטשעג םיא טָאה יז ןוא .ןציטש ךיז ןָאק רע ןכלעוו ףיוא

 וליפא ךיז טָאה ןָאעלָאּפַאנ ןסערעטניא עריא רַאפ ךעלצונ ןעוועג זיא

 יז טָאה עיטסענמַא עלעיצעּפס ַא ,רעטערַאפ-לדַא יד טימ ןטעבעגרעביא

 יד ןופ רסיקא ןופ הכולמ יד .ךיירקנַארפ ןייק ןעמוקקירוצ טביולרעד

 ,רעטיג יד ןבעגעגקירוצ ןליפא ייז טָאה (.ג.ט טרַאּפַאנָאב) "ןזיוצנַארפ

 סָאװ ,רעניבָאקַאי יד רעבָא .טפיוקרַאפ ןעוועג טשינ ךָאנ ןענייז עכלעוו

 -במוא טפדורעג רע טָאה קלָאפ ןופ ןסערעטניא יד טקירדעגסיוא ןבָאה

 "נַארפ רעכעלקערש רעד ןיא טקישרַאפ ייז ןופ רעטנזיוט ןוא קידתונמחר

 טעוװעשובעג טָאה סע וװ ,עקירעמַא-םורד ןיא ,ַאנַאױג עינָאלָאק רעשיזיוצ

 ,רעביפ ןשיּפָארט ןופ עימעדיּפע יד

 -טרעדנוה , רעד ןופ הפוקת רעד ןיא זַא ,ףיוא ןזייוו רעקירָאטסיה ליפ

 לזדניא-עבלע םעד ןופ ןפָאלטנַא זיא רע ןעוו ,רענייז ?טפַאשרעה רעקיגָאט

 -נַארפ יד ןופ רסיק ,קלָאפ ןכרוד רעטנעקרענַא רעד ןרָאװעג רעדיוו ןוא

 ןטַארעג םיא ןבָאה עטסטנעָאנ ענייז .גיז ןופ ןסנַאש טַאהעג רע טָאה ,ןזיוצ

 םוצ ,רעטעברַא ןוא םירעיוּפ יד וצ -- קלָאפ םוצ ןדנעװ ךיז לָאז רע

 ןרענָאיצולָאװער ַא טימ -- טייקמערָא רעשיטָאטש ןוא םוטרעגריבניילק

 .טַאר םעד ּפָא טפרַאװ ןָאעלָאּפַאנ ,1792 רָאי ןופ םַארגָארּפ רעניבָאקַאי

 רע טָאה געט-עיצולָאװער עשימרוטש יד ןיא ןַאטיּפַאק סלַא ביוא

 סָאד ןטלַאהעג רסיק סלַא רע טָאה ,(6 "סעילַאנַאק, יד טימ ןייג טלָאװעג

 ןעײמרַא עטקינייארַאפ יד .רַאפעג ןוא גנורעדינרעד רעטסערג רעד רַאפ

 קיטליגדנע םיא ןרעטעמשעצ דנַאלגנע ןוא ךיירטסע ,דנַאלסור ,ןסיײרּפ ןופ

 ינוי ןט-22 םעד .1815 ינוי ןט"18 םעד ,ָאלרעטַאװ ייב טכַאלש רעד ןיא

 .עיצַאקידבַא ןייז ןבירשעגרעטנוא ,לָאמ ןיוש ןטייווצ םוצ רע טָאה

 56 לא
* 

 עשילגנע יד רעבָא ,עקירעמַא ןייק קעװַא טלָאװעג טָאה ןָאעלָאּפַאנ

 םיא טריפעגקעװַא ,לעפַאב ןלעיצעפס ַא טול ןוא טכַאװעג ןבָאה ןפיש

 ןבעגעגּפָא ןעמ טָאה עיציזָאּפסיד ןייז וצ ."ןעלעה טנעס; לזדניא םעד ףיוא

 ןבָאה עכלעוו ,ןקַארַאב לָאצ ַא ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,"ץנעדיזער , ַא

 סלַא -- גיוודול לימע רעביירש ןשישטייד םעד טיול -- טנידעג רעירפ

 .דרעפ רַאפ ןלַאטש
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 טלעטשעגסיוא ,תונורכז ענייז טריטקיד ןטרָאד טָאה טרַאּפַאנָאב
 ןשילגנע םעד דצמ סעיצַאקָאװָארּפ ןוא ןעגנורעדינרעד ףיוא טנענַאמרעּפ
 ףיוא (1821) ,גנוקישרַאפ רָאי סקעז ךָאנ ,ןברָאטשעג זיא רע .רָאטַאנרעבוג
 טביולרעד דנַאלגנע טָאה 1840 ןיא .רָאי 52 ןופ רעטלע ןיא קַארדןגָאמ ַא
 ןיא טנייה זיב ןעור ייז וװ ,ךיירקנַארפ ןייק רענייב ענייז ןריפרעביא
 | ,ןדילַאװניא יד ףיוא זירַאּפ

 5 לא
+* 

 -קנַארפ ןופ עטכישעג רעד ןיא טייקכעלנעזרעּפ עטסערג יד זיא רע
 -ַאדָאעפ םעד קידנעטש ףיוא טרעטעמשעצ טָאה רע .עּפָארײא ןוא ךייר
 טשיג ןיוש ךיז ןבָאה ןרירװַאטסער וצ םיא ןוװרּפ םוש ןייק ןוא םזיל
 יד תונוחצנ-סגירק עזעידנַארג ענייז טימ ןגָארטעג טָאה רע .ןבעגעגנייא
 ןעמוקעגנָא זיא רע וװ רעדנעל עלַא ןיא עיצולָאװער רעד ןופ ןלַאעדיא
 -יוויצ ןייז .ןעמרָאפ עכעלטפַאשלעזעג ערעכעה םורַא ױזַא קידנקיטסעפַאב
 -טַאװירּפ עזַאושזרוב סָאד טרעכיזרַאפ ךעלצעזעג טָאה ,סקעדָאק רעל
 רע .רעגריב עלַא ןופ טייהכיילג עכעלטכער יד טרעלקרעד ןוא םוטנגייא
 .סעיצוטיטסנָאק עזַאושזרוב עלַא רַאפ רעטסומ רעד טנייה זיב ןבילבעג זיא
 ךיז טקירד םור רעתמא ןיימ, : םיא ןגעוו ןבירשעג ןיילַא טָאה ןָאעלָאּפַאנ

 טעװ סָאװ ,םעד ןיא רָאנ ,ןטכַאלש ענענוװעג 40 עניימ ןיא טשינ סיוא

 ,"סקעדָאק ןליוויצ ןיימ ןיא -- ןבעל קיבײא

 ,טַארַאּפַא ןויטַארטסינימדַא ןזַאושזרוב ַא ןפַאשעג טָאה טרַאּפַאנָאב
 סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ ,ךיירקנַארפ ןיא טנייה זיב טריטסיזקע סָאװ

 עיינ יד טעברַאעגסױא טָאה ןעמ ןעוו .קילבוּפער ַא ןיוש גנַאל זיא יז

 יז ךיא לָאז יצ, :טגערפעג זעיס רעבעגטַאר רעד טָאה ,עיצוטיטסנָאק

 יז טביירשא :טרעפטנעעג טָאה ןָאעלָאּפַאנ 7? ךעלטייד ןוא ץרוק ןביירש

 לפייווצ ןָא ןעוועג זיא רע ."ךעלטייד טשינ רעבָא ,ץרוק ןייז לָאז יז זַא ,ױזַא

 רעד ןופ ןליצ יד טקיטסעפרַאפ טָאה סָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ עטסלַאינעג יד

 ןעגנַאגַאב זיא רע עכלעוו ןרעלעפ עלַא ץָארט ,עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ

 ךעלצעזעג טָאה סָאװ ,ןַאמסטַאטש רעשיזיוצנַארּפ רעטשרע רעד זיא רע

 טשינ ןוא עיצַאנ ַא ףיוא יו ןדיי יד ףיוא ןקוק זומ ןעמ, זַא ,טרעלקרעד

 ,ןעמוקעגנָא זיא ײמרַא עכיירגיז ןייז ווו ,םוטעמוא ןוא ."עטקעס ַא ףיוא יו

 ,טכער עכיילג ןעמוקַאב ןדיי ןבָאה

236 



 -עג עטסערג יד ןופ ןָאעטנַאּפ ןיא ןירַא זיא טרַאּפַאנָאב ןָאעלָאּפַאנ
 טקירדעגסיוא טייקיטעט רעצנַאג ןייז טימ טָאה רע לייוו ,ןדלעה-עטכיש
 ,םעד ץָארט ,סיורָאפ שרַאמ ריא ,עטכישעג רעד ןופ טייקיסעמצעזעג יד
 .טלָאװעג סָאד רע טָאה קידנעטש טשינ סָאװ

 םיא ןבָאה עיצולָאװער רעשיזיוצנַארּפ רעד ןופ טייצ רעד ןיא (!
 .טייהיירפ ןופ לָאבמיס סלַא רעניבָאקַאי ןוא ןטָאליק-ַאס יד ןגָארטעג

 .ןעירוב יאול ןופ "ןרָאמעמ, יד ןופ 0

 זיא סָאװ ,(גוריגער יד) טכַאמ-ריפסיוא יד ןסייהעג טָאה ױזַא 3

 -רַאּפ רעמַאק-ייוצ ַא ךרוד ענעבילקעגסיוא ,ןרָאטקעריד 5 ןופ ןענַאטשַאב

 -רעט רעד טױל "ערעטלע ןופ טַאר, ןוא "7500 ןופ טַאר, םעד ,טנעמַאל
 .1795 ןופ עיצוטיטסנַאק רענַאירָאדימ

 -פיוא קירוצ ,1871 ןיא ענמָאק רעזירַאּפ רעד ךרוד ןעמונעגּפָארַא 4
 .1874 ןיא טלעטשעג

 ןיא ןרױלרַאפ טָאה ןָאעלַאּפַאנ עכלעוו ,ןשטנעמ טנזױט 560 ףױא 5

 טָאה סָאד .ןזיױצנַארפ ןעוועג טנזױט 50 רָאנ ןענייז ,1812 ןיא ,דנַאלסור

 .ןכינרעטעמ טרעלקרעד ןיילַא רע

 עירוב ,רַאטערקעס ןכעלנעזרעפ ןייז ןופ "ןרַאומעמ, יד טױל 6

 טָאה סָאו ,קלָאפ סָאד טנכײצַאב קורדסױא םעד טימ ןָאעלָאּפַאנ טָאה
 .1792 ינוי ןטס-20 םעד ,ץַאלַאּפ ןכעלגינעק םעד טמעדוטשעג
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 רעקיזומ רעד - ןעוואהטעב ןאוו גיוודול

 ףמאק ןוא טייהיידפ ןופ

 ןבָאה גנוסַאפפיוא-טסנוק ןוא ןעגנוגייצרעביא ,גנואיושנָא-טלעוו ןייז

 רעשיזיוצנַארפ ןוא "הפוקת:-גנורעלקפיוא , רעד ןופ ןלַאעדיא יד טרימרָאפ

 -ַאב טעטיזרעווינוא רענָאב ןופ טנעדוטס רעקירָאי-19 סלַא .עיצולָאװער

 טרעװ עכלעוו ,"שטנעמ רעיירפ רעד; דיל לַארָאכ ַא טימ ריא רע טסירג

 "טש רעד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ עמייהעג ליפ ףיוא ןעגניזעג טרעטסײגַאב

 רעקיזומ ןוא רָאטיזָאּפמָאק רעטמירַאב-טלעוו סלַא ןיוש .טנגוי רעקידנריד

 ףמוירט םעד ןוא טייהיירפ רַאפ ףמַאק םעד גנַאזעג-ביול ַא רע טביירש

 ןטשרע ריא .עינָאפמיס רעטירד רעטמירַאב ןייז ןיא טייקיטכערעג רעד ןופ

 טיײידַאב ָארגעלַא) "ָארגעלַא רעשירעלדָאא סלַא טנכיײצַאב ןעמ טָאה לייט

 *עשיָארעה, סלַא עיציזָאּפמָאק עצנַאג יד ןוא (ָאּפמעט רעלענש ַא קיזומ ןיא

 "צעל ןוא עטניינ יד ,(יַאקיָארעה , ךיוא ןעמ טפור עינָאפמיס עטירד יד)

 דנַאטשוצ ַא ןיא ,טױט םעד רַאפ רָאי יירד ןבירשעג -- עינָאפמיס עט

 קנַאדעג םעד סיוא טקירד -- טייקביוט רערַאבליײהמוא ,רעטולָאסבַא ןופ

 רעד סיוא טריפ לַאניּפ ריא ןיא .גנורעדירברַאפ רעכעלשטנעמלַא ןופ

 וצ עדָא; עטמירַאב יד רָאכ-רעגניז ןסיורג ַא טימ ןעמַאזוצ רעטסעקרָא

 :טייהשטנעמ רעד וצ ףור ַא טימ ךיז טקידנע עכלעוו ,ןרעליש ןופ "דיירפ

 "! ןענָאילימ םורַא ךייא טמענ,

 טגָאז רערערַאפ ןוא עטנַאקַאב ,טניירפ וצ ווירב רעקילדנעצ ןיא

 ןכעלשטנעמ ןופ גיז ןיא ןביולג ןפיט ןייז סױרַא טסיירד ןעווָאהטעב

 -ןָאּפסערָאק רעד ןיא .לַארָאמ רעשיטסינַאמוה ,רעכעלקריוו ןוא סערגָארּפ

 ןייז לָאז רע ,םידימלת יד םיא ןטעב ,"ָארטסעַאמ, ןלַאינעג םעד טימ ץנעד

 ףיוא ןקידנערַאפ ךָאנ טסנעק וד, לייוו ,ןעקנַאדעג ענייז טימ קיטכיזרָאפ

 ןרָאי יד ןיא ןעקנַאדעג יד טגָאזעגסױרַא טָאה ןעווָאהטעב) *טָאּפַאשע םעד
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 -ץּפָאריײא יד ןיא טָאה ,ןענָאעלָאּפַאנ ןופ הלּפמ רעד ךָאנ ןעוו ,0

 .(עיצקַאער רעד ןופ רָארעט רעד טעװעשובעג רעדנעל עשיא

 "כעמ יד, טפַאשנסיו ןוא טסנוק רעד ןיא ןעזעג טָאה ןעווָאהטעב

 יז רעביא, .עמוהת עלַא רעביא ענעפרָאװעגרעבירַא ןקירב עקיט

 ןוא טפַאשטניײרפ ,רעגיינ טימ ,ןגעקטנַא ךיז ןשטנעמ ןעייג (ןקירב יד)

 ."ץביל

 טו
4 

 ןיא 1770 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ןעווָאהטעב ןַאװ גיוודול

 ןבָאה עדייז ןוא רעטָאפ ןייז .רעקיזומ ןופ ןוז סלַא ,(דנַאלשטייד) ןָאב

 ןעגנַאלק"קיזומ יד ןענייז םורַא ױזַא .סרעטסעקרָא-עילעּפַאק טימ טריפעגנָא

 ןרָאי עטסגניי יד ןופ רעטײלגַאב ענייז ןעוועג גנַאזעג ןוא

 -ָאקלַא ןַא רעטָאפ רעד .טייהדניק ןייק טַאהעג טשינ טעמכ טָאה רע

 ןיילַא רע .טעברַא רעד וצ טנַאּפשעגניײא לַאטורב ירפ םיא טָאה רעקילָאה

 םיא ןיא טקעדטנַא טָאה רע רָאנ יו ןוא רערעל-קיזומ רעטשרע ןייז זיא

 רעקירָאי-6 רעד ."רענידרַאפ , ַא ןיא ןעלדנַאורַאפ םיא רע ליװ ,ןטייקיאעפ

 ןלעק ןוא ןָאב ןיא ןפיוה-טשריפ יד ףיוא ןטרעצנָאק טיג ןעווָאהטעב

 ,םור ןייק טשינ רעבָא ,טלעג לסיב ַא ןיירַא ןעגנערב עכלעוו

 עטנשקערַאפ ןוא עמַאזטעברַא ןַא טגָאמרַאפ רעניילק רעד רעבָא

 ןטנעמורטסניא ענעדישרַאפ ףיוא גָאט ןצנַאג ַא ןביא ןָאק רע .רוטַאנ

 -ַאב ןיוש רע זיא רָאי 10 וצ .ןרעו דימ טשינ ןוא ןענעייל ,ךיז ןענרעל

 רָאי 12 וצ .רעלדיפ ןוא טסינַאיּפ ,טסינַאגרָא רעטוג סלַא ןָאב ןיא טנַאק

 "ןטשריפ רענָאב םעד ףיוא רעטסעקרָא םעד ןיא טרישזַאגנַא רע טרעוו

 ,ןיוו -- ?טָאטשטּפױה קיזומ; רעד ןיא ןעווָאהטעב טרָאפ רָאי 17 וצ .ףיוה

 ןופ ליפ .ןטרַאצָאמ ןופ טרעצנָאק ַא לָאמ ןטשרע םוצ רע טרעה ָאד

 "עג טָאה רע ןוא טרעטסײגַאב גנַאל ןופ ןיוש םיא ןבָאה ןעגנופַאש ענייז

 -טעב טרעוו טניירפ ןופ ףליה רעד טימ .דימלת ַא סנייז ןרעוו וצ טמיורט

 -מָאק ןכעלטעג; עּפָארײא ןיא ןַאד ןטסטמירַאב ןופ ןעמונעגפיוא ןעווַאה

 .סעיציזָאּפמָאק עטשרע ענייז ןופ עכעלטע םיא רַאפ טליּפש רע ."רָאטיזָאּפ

 -רַאפ יד וצ ךיז טעדנעוװ טרַאצָאמ .גנוצַאשּפָא עסיורג יד טמוק סע ןוא

 ריא .טכַא טוג םיא ףױא טגיילא :רעטרעװ עקידנגלָאפ טימ עטלמַאז

  ."ןדער םיא ןופ ןצרוק ןיא עלַא טעוו
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 ערעװש יד ,ןָאב ןייק לייוורעד ןרָאפקירוצ רעבָא זומ ןעווָאהטעב

 םיא ןעגניוצ עמַאמ רעטבילעג-סייה רעד ןופ טױט רעד ןוא טיײקנַארק

 רע .החּפשמ רעצנַאג רעד ןופ רעזייּפש רעד רָאי עכעלטע ףיוא ןרעוו וצ

 ןוא עילעּפַאק ןיא טליּפש ,סעיצקעל עטַאװירּפ טיג ,רעווש טציא טעברַא

 טימ לעלַארַאּפ .רעטַאעט ןיא -- ןטנװֶא יד ןיא ,רעטסעקרָא-רעטסיולק

 טלדנַאװרַאפ טרעוו טכַאנ יד .גנוווש רעשירעפעש ןייז ּפָא טשינ טייטש םעד

 ןטַאטנַאק ,רעדיל ,סָאטרעצנָאק ,ןטַאנָאס ,סעינָאפמיס טביירש רע .גָאט ןיא

 ,ערעדנַא ןוא

 ַא םיא רַאפ טרעוו 1789 ןיא עיליטסַאב רעד ןופ םערוטש רעד

 ןופ ןלַאעדיא יד .גנופַאש רעטרעטסיײגַאב רעיינ ַא ןופ לומיטס רעקיטכעמ

 ףמַאק רעד ,ןטָאליקנַאס רעזירַאּפ יד ןופ גנַאזעג סָאד ,ָאסור ןוא רעטלָאװ

 -נזעצ רעד ןיא סױרַא ןפור ,ײמרַא-סקלָאפ רערענָאיצולָאװער רעד ןופ

 ןייא ןיא .ןעגנַאלק עשימרוטש ןעווָאהטעב ןקשטיגנוי ןופ המשנ רענעג

 ןוא טסירגַאב רע ."שטנעמ רעיירפ רעד , דיל סָאד ןָא רע טביירש טכַאנ

 .רַאפ ןוא טייהכיילג ,טייהיירפ ןופ ןדלעה יד רַאפ גנַאזעג-ביול ַא טגניז

 טיירש -- "!ליּפשייב ַא יז ןופ טמענ, *! ייז וצ וצ ךיז טרעה, ."גנורעדירב

 .ןעגנַאלק-קיזומ עטפושיכרַאפ ןיא סיוא רע

 "ירטסע רעטמירַאב רעד םיא טנגעגַאב דנַאטשוציזַאטסקע ַא ןיא

 טלעטשעגּפָא ךיז ,קידנרָאפכרודַא טָאה רעכלעוו ,ןדייה רָאטיזָאּפמָאק רעשיכ

 רעבָא ,דימלת סלַא ,ןיוו ןייק ,ךיז וצ ןענעוװָאהטעב ןייא טדַאל רע .ןָאב ןיא

 וצ ןיוש ידכ ,ןעמוקנָא טרָאד רע ןָאק ןעגנואימַאב רָאי 2 ךָאנ טשרע

 ,קידנעטש ףיוא ןיוו ןיא ןביילברַאפ

 ןח ןייק םיא ייב טשינ טניפעג רעבָא ,ןדייה ייב רע טנרעל ץרוק

 "טייקיריג רעדליו, רעד ןופ טשַארעביא זיא ?ָארטסעַאמ, רעטלַא רעד

 רעקילדנעצ טימ סיוא םיא טרעטַאמ רעכלעוו ,ןעווָאהטעב ייב ןסיוו וצ

 ךייא ייב , : רעדימ ַא םיא וצ טגָאז רע .ןעגנוקרעמַאב ןוא ןעקנַאדעג ,ןגַארפ

 ""תומשנ עכעלטע ןוא רעצרעה עכעלטע ,ּפעק עכעלטע ָאד זיא

 ןענָאלַאס עשיטַארקָאטסירַא יד ןיא ןעמונעגפיוא טרעוו ןעװָאהטעב

 טרעוו רע .יקסווָאנכיל ץנירּפ רעד ףיוה ןיא ךיז וצ ןייא םיא טדָאל סע

 ןעמונעגפיוא ןוא זָאוטריױװ:טסינַאיּפ רעלופטנַאלַאט ,רעגנוי סלַא טמירַאב

 -עגטימ .קיושנורב החּפשמ-ןטשריפ רעקידנשרעה ,רעשיסיירּפ רעד ןיא

 ןוא ןיפערג (רעקירָאי-17) רעקשטיגנוי רעד ןופ טייקנייש רעד ןופ ןסיר

 לָאז יז זַא ,טסיזמוא רע טמיורט ,ידרַאשטיאוג טעילישז ,ענייז ןירעליש
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 ריא ןופ םַאלּפ ןצנַאג ןטימ םיא ליװ יז .ןירעטיילגַאב-סנבעל ןייז ןרעוו

 טשינ ןָאק החּפשמילדַא עקיטכעמ ריא רעבָא ,עביל רעסיורג ,רעטשרע

 ןרעו תוביס עבלעז יד בילוצ ."םַאטשּפָא ןקירעדינ, ןייז ןריטּפעצקַא

 ,רעטסעװש ייוצ יד וצ ןליפעג עסייה ענייז ןעמונעגפיוא לוטיב טימ

 ,קיוושנורב טעילישז ןוא זערעט

 ןיא טרעצנָאק ןכעלטנפע ןטשרע םעד ןעווָאהטעב טיג ,1800 רָאי ןיא

 .עינָאפמיס רעטשרע ןייז טימ סױרַא טערט רע .רעטַאעט ןכעלגינעק רעניוו

 -ינַאמ טעטילַאניגירָא ןייז .טקיצטנַא ןוא טשַארעביא זיא םוקילבוּפ סָאד

 רעד ןיא יוװ ,סעיצַאװָאניא עלעמרָאפ יד ןיא ױזַא טשיני ךיז טריטסעפ

 ַאזַא טימ ,גנַאלק-ןטנעמורטסניא םעד טימ ךיז ןצונַאב ןופ טייהיירפ רעלופ

 טשינ ןַאד זיב ךָאנ טָאה ןעמ סָאװ ,קורדסיוא ןשיטַאמַארד ןופ טפַארק

 ,ףיוא ןזייוו רעקיטירק ליפ .ןיוו ןעמונעגנייא םערוטש טימ טָאה רע .טרעהעג

 -ןײרַא ייז ןיא רָאנ ,ןעמרָאפ עשיסַאלק יד יירטעג ןבילבעג זיא רע זַא

 רעבָא ,ןעגנובעלרעביא עלענָאיצַאמע ענייז ,טייקכעלנעזרעּפ ןייז ןגָארטעג

 עשיאעטעמָארּפ סָאד -- טייצ ןייז ןופ טַאמילק ןשילַארָאמ םעד םעלַא רַאפ

 .עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ טכיל

 רַאפ ,רעקיזמ רעסיורג רעטשרע רעד ןעוָאהטעב זיא םורַא ױזַא

 זױלב טסנוק ַא ןייז וצ טרעהעגפיוא טָאה גנַאלק ןופ טסנוק יד ןכלעוו

 ןרָאװעג זיא ןוא ןצַאלַאּפ עכעלגינעק עכעלטשריפ יד ןוא ןענָאלַאס יד רַאפ

 ןשטנעמ עלַא ןופ ןליפעג יד ןופ קורדסיוא רעד

 עקיטכעמ ַא ,עינָאפמיס עטייווצ ןייז ןעווָאהטעב טביירש 1802 ןיא

 -ַארט עכעלנעזרעּפ יד רעבָא .טייקנייש-רוטַאנ רעד ןופ עיצַאזיװָארּפמיא

 "שרע יד .רעכַאװש ץלַא טרעה רע --- ןביוהעגנָא םיא ייב ןיוש ךיז טָאה עידעג

 טָאה רע ןוא רעירפ טליפרעד ךָאנ רע טָאה טייקנַארק רעד ןופ םינמיס עט

 ,רעטייו רעבָא ,רעטבילעג סייה ןייז וצ .טבעלעגרעביא קרַאטש סע

 ..ןעז טלָאװעג ךיד טלָאװ ךיא יוװ ָא; :רע טביירש ,ידרַאשטיאוג טעילישז

 ױזַא ןרָאװעג זיא רעהעג ןיימ .ךעלקילגמוא רעייז זיא ןעווָאהטעב ןייד

 גָאט .םורַא םעד רַאפ ןטלַאהַאבסיוא גנַאל סָאד בָאה ךיא .טכַאװשעגּפָא

 םיריױטקָאד יד ."ןרעיױא עניימ ןיא שיורעג ַא ךיז טגָארט טכַאנ ןוא

 .טַאטלוזער ןָא רעבָא ,ןעלטימ עלַא ןָא ןדנעוו

 טייו טשינ ,טַאטשנעקילײה ףרָאד ןקניליטש ןיא ךיז טצעזַאב רע

 .רעדלעפ ןוא רעדלעוװ רעביא ןריצַאּפש עטייוו טכַאמ ןוא טור ,ןיוו ןופ

 ןוא רענעט ןופ טכַארּפ םעד ףיוא ּפַאכ ךיא, :געט יד ןגעוו טביירש רע
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 -ליטשיטכַאנ רעד ןיא ,דלָאװ ןיא --- רוטַאנ רעד ןופ סיוש ןפיוא ןעגנַאלק

 "רַאפ טשינ ןרעוו ייז זיב ןעמערוטש ןוא ןעיירש ייז .ןגרָאמירפ ןיא ,טייק

 ,?ןטָאנ ןיא טלדנַאװ

 "נַארק יד טשינ ןרעטכיילרַאפ טײקמַאזנייא ןוא טייקליטש יד רעבָא

 ,רעטייוצ רעד ךָאנ רָאי א .רעטנוא טשינ ךיז רע טיג ךָאד ןוא .טייק

 "לופ ַא ןיוש זיא סָאד .עשיָארעה יד ,עינָאפמיס עטירד יד רע טפַאש

 ,םערָאפ עיינ ַא ,רעדליב עקיטכעמ ,ןעקנַאדעג עפיט -- רנַאשז רעיינ םָאק

 עשימרוטש ןיא) קורדסיוא םעד ךעלטייד ריא טרעה לָאמ ןטשרע םוצ

 .עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד רַאפ ביול סנעװָאהטעב ןופ (ןעגנַאלק

 ,טרַאּפַאנָאב ןענָאעלָאּפַאנ טריקידעד בױהנָא ןופ רע טָאה עינָאפמיס יד)

 יד רע טָאה ,רעסייק ןרָאװעג זיא רע זַא ,טסווורעד ךיז טָאה ןעווָאהטעב ןעוו

 ,ףמַאק ,דנַאטשפיױא-סקלָאפ ןופ דליב ַא טלָאמ רע .(ןסירעצ עיצַאקידעד

 ךייא ןרעטסייגַאב עינָאפמיס רעד טָא ןיא .דיירפ רענײמעגלַא ןוא ןוחצנ

 ןדלעה ענעלַאפעג יד טעמדיוועג ,שרַאמ-רעיורט ןטמירַאב ןופ רענעט יד

 ןרענָאיצולָאװער םעד .סעינָאפמיס 9 ןבירשעגנָא טָאה ןעווָאהטעב

 ןטױל ,טנעָאנ ןענייז רעטירד רעד ןופ קיָארעה רעד ןוא טסייג-ספמַאק

 סיוא ןקירד עקירעביא יד .עטניינ ןוא עטפניפ יד ,םערָאפ ןוא טלַאהניא

 קיזומ לייווק ,שטנעמ ןיא טקעוװ יז סָאװ ,ןליפעג יד ןוא טכַארּפ-רוטַאנ יד

 ןוא לכש ןופ ןבעל ןשיוװצ ןירעלטימרַאפ ַא זיא -- ןבירשעג רע טָאה --

 .ןליפעג עכעלשטנעמ יד

 רַאפ רעסיוא .עקיברַאפליפ ןוא עכייר ַא ןעוועג זיא גנוּפַאש ןייז

 "ָאקק יװ) ןרוטרעווא ןבירשעגנָא רע טָאה (סעינָאפמיס) סרעטסעקרָא

 "רעטסיימ ענייז וצ .?טנָאמגע2 עידעגַארט סעטעג וצ קיזומ יד ןוא ("ןַאלָאיר

 -ַאש עלַארעמַאק יד .ןטרעצנָאק-לדיפ ןוא דָאנַאיּפ ךיוא ןרעהעג קרעוו

 "ניוק ,ןטעטרַאװק ,סָאירט ,ןטַאנָאס-ָאנַאיּפ ןוא לדיפ םורַא טמענ גנופ

 עטסקיטכיו יד וצ .סעיצַאירַאװ עטבילַאב ענייז ךיוא יװ ,וו"ַאא ןטעט

 עקיצנייא יד :ןרעהעג גנופַאש עלַאטנעמורטסניאילַאקָאװ ןייז ןופ קרעוו

 ףיוא סוטסירק , עירָאטַארָא ןוא עסעמ עשינַאפמיס ַא "ָאילעדיפ, ערעּפָא

 רעדיל ךס ַא ןבירשעגנָא ךיוא טָאה ןעווָאהטעב ."גרַאב-ןטריבליא םעד

 -ַאב ענייז ןופ לייט עסיורג ַא .טעברַאַאב ,רעקלעפ ערעדנַא ןופ ,ליפ ןוא

 ביוט םָאקלופ ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו ,ןפַאשעג רע טָאה קרעװ עטמיר

 ןייז ןטָארטרַאפ םיא טָאה (שוח'רעה) העימשה-שוח םעד .(1818 טייז)

 רע טָאה רעיא יד טימ טשינ ןוא ,ריא טימ .המשנ עכעלדניפמע
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 "ָאפמיס עלַאינעג ענייז ןופ ןעגנַאלק ןוא רענעט יד טּפַאכעגפיוא טציא

 -פױא טשינ טָאה רע עכלעוו ,ןטעטרַאװק ,ןטַאנָאס ,ןרוטרעוווא ,סעינ

 .ןבעל ןייז ןופ ןטונימ עטצעל יד זיב ןפַאש טרעהעג

 ,עינָאפמיפ רעטנעצ ַא ןופ ןַאלּפ ַא ןָא רע טפרַאװ ,1826 רָאי ןיא

 :טניירפ ַא וצ טביירש ןוא טעטרַאװק ןטצעל ןייז ןופ לַאניפ םעד טעברַאַאב

 ןייז רעבָא "קרעוו עסיורג ליפ טייהשטנעמ רעד ןבעג וצ ךָאנ ףָאה ךיא;

 .ץרַאה סָאד ןיוש טקנַאצ ס ,ךיז טרעגרערַאפ דנַאטשוצ-טנוזעג

 ןטרָאג ןיא רע טציז ,ןצילב ןוא רענוד טימ רעטעװ ןשימרוטש ַא ןיא

 ,רוטַאנ רעטרעזייבעצ רעד ןופ ןעגנַאלק יד ףיוא רע טּפַאכ טרעטסײגַאב

 .טכַאלש ןיוש ןטצעל םוצ טפור רע .טיימורט רעד טלַאש'ס ןוא ןּפַאלק ןקיױּפ

 ןָא טגָאז רע .ןטסורב רעטנזיוט ןופ גנַאזעג-לבוי רעלַארָאכ ַא ךיילג ןוא

 רעד טרענוד ןוא טיימורט רעד טלַאש רעדיוװ ןוא .דיירפ ןוא ןוחצנ םעד

 .גָאט ןקינוז םעד ןגעקטנַא שרַאמ-טטייהיירפ ןופ טקַאט םוצ קיוּפ

 ןקיביײארַאפ רע טריבורּפ תוחוכ עטצעל יד טימ .ץלַא טרעה רע ןוא

 ןעגנַאלק יד רעבָא .שטנעמ ןיוש ןעיירפ םוצ גנוסירגַאב ןייז ןטָאנ ןיא

 ,ןברַאטש ןוא ןעקנַאצ ייז ,רעטייוו ןוא רעטייוו ץלַא ,ןפױלטנַא

 ןייא טפָאלש רע .רעדעפ יד סױרַא טזָאל ָארטסעַאמ ןופ טנַאה יד

 ,1827 ץרעמ רעט"27 רעד זיא'ס .ףָאלש ןקיביײא ןַא טימ

 ןיא ןעוועג זיא ןיו ץנַאג .טנגעזעג םיא טָאה ןומה רעקיזיר ַא

 "רעקיזומ ןטסערג ןוא רָאטיזָאּפמָאק ןטסלַאינעג ןופ טיוט ןכָאנ רעיורט

 ,טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ רעלטסניק

 5 לא
 :ג

 טָאה רע זַא ,גנוקיטעטשַאב ַא זיא גנופַאש עקיטייזלַא ,עצנַאג ןייז

 -ָאהטעב .רענעט ןוא ןעגנַאלק ןופ עירעטַאמ יד טשרעהַאב טפַאהרעטסיײמ

 טפַאשנגיא ,רעטיצ ןדעי טּפַאכעגפיוא טָאה ,םיא זיב רענייק יװ .,ןעוו

 "ורטסניא:קיזומ ןופ ןעמוקַאבסױרַא טָאה רע סָאװ ,גנַאלק ןופ טלַאהניא ןוא

 רערַאברעדנוװ רעד ,רענעט ןופ ןָאזַאּפַאיד רעד ,רילָאק-גנַאלק ןייז .טנעמ

 גנַאגרעביא רעקידנשַארעביא רעד ,שיװַאלק ןוא ענורטס רעד ןופ רעטיצ

 ןבָאה ,((עטסקרַאטש) ָאמיסיטרָאפ וצ (רענעט עקניליטש) ָאמיסינַאיּפ ןופ

 רעד זיא רֶע .הפוקת ןייז ןופ זָאוטריװ:ףושיכ םעד ןיא טלדנַאװרַאפ םיא

 "ורטסניא רעד ןופ ,םערָאט-קיזומ רעד ןופ רָאנ טשינ רָאטַאװָאנ רעטסערג
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 םעד טנכײצעגנָא טָאה רע .טלַאהניא ןופ ךיוא רָאנ ,רוטקַאפ רעלַאטנעמ
 .טרעדנוהרָאי ןט"19 ןצנַאג ןופ טסנוק"קיזומ רעד רַאפ ךַאילש-סגנולקיװטנַא

 -טסניק עטסערג יד ןופ ןָאעטנַאּפ ןיא ןיירַא רע זיא םעלַא רַאפ רעבָא
 ,ענעביהרעד ןופ רעגערט סלַא ,טסייג ןרענָאיצולָאװער ןייז טימ רעל

 ,ןלַאעדיא עכעלשטנעמלַא

 ,קלָאפ םוצ טדער סָאװ ,רָאטיזָאּפמָאק רעסיורג רעטשרע רעד זיא רע
 רע .ןָאט ןוא גנַאלק ןופ רעביוצ םעד טימ ,עטקירדרעטנוא ןענָאילימ וצ
 ,סַאג רעד ףיוא ןָאלַאס ןשיטַארקָאטסירַא ןופ קיזומ יד טריפעגסױרַא טָאה
 רעקידריוװ רעד יוװ ,דלעפ-טכַאלש םעד ףיוא עדַאקירַאב-ספמַאק רעד ףיוא
 ןעוװָאהטעב זיא רַאפרעד .םענעברָאדרַאפ ןוא ןטכעלש ןגעק טפמעק שטנעמ
 ,םערוטש-רענעט ןייז ,קרעוװ-טסנוק ענייז ,קיזומ ןייז .ךעלברעטשמוא
 ןוא טלעװ רערעסעב ַא רַאפ ףמַאק םוצ ןקעװ ןוא ןפור קיביײא ןלעוו
 .שטנעמ ןרענעש
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 רעד ןופ רעדנירגאב רעד = לעגעה

 טייקיסעמצעזעג רעכעלטכישעג

 -עג ןבָאה קרעוװ שיטילַאנַא-ףיט ןייז ןוא הטיש עשיפָאזָאליפ ןייז
 -בישעג ,עיפָאזָאליפ רעד ןיא שינערעקרעביא עתמא ןַא ךיז טימ טכַארב
 ןבָאה ןעגנוטכיר ענעדישרַאפ ןופ עטנרעלעג ןוא רעקנעד .טּפַאשנסיװ ,עט

 ןיא םיא ןגעו טביירש סלעגנע .רעזייווגעו רעייז סלַא טרעלקרעד םיא

 -ַאב ןלעגעה ןופ טסנידרַאפ רעקיזיר רעדע :"גניריד"יטנַא ךוב ןייז

 ,רוטַאנ יד טלעטשעגרָאפ לָאמ ןטשרע םוצ טָאה רע סָאװ ,םעד ןיא טייטש

 -םיואמוא ןיא שטנעמ ןופ טלעװ עקיטסייג עצנַאג יד ןוא עטכישעג יד

 -טנַא וצ ךיז טימַאב ןוא גנולקיװטנַא ,גנורעדנע ,גנוגעווַאב רעכעלרעה

 ןלעגעה טנכיײצַאב טָאה סקרַאמ ."םעד ןופ תוביס עכעלרעניא יד ןקעד

 .עיפָאזָאליפ ןופ טיבעג ןפיוא רערעל ןטקעריד ןייז סלַא

 ,רעקירָאטסיה עכעלרעגריב םיא ףיוא ךיז ןפורַאפ קיטייצכיילג רעבָא

 ,(טרעדנוהרָאי רעטס-20) עקעניימ (טרעדנוהרָאי ןט-19 ףוס) עקנַאר יו

 ןריבורּפ ןלעגעה ףיוא .טלוק-הכולמ םעד םיא ןופ רעביא ןעמענ עכלעוו

 רעשינעילַאטיא רעד יו ,םזישַאפ ןופ רעקיטירָאעט וליפא ןציטש ךיז

 -סגנודליב ןייז טייצ עסיוועג ַא) ינילָאסומ ןופ רעקיטילָאּפ ןוא ףָאזָאליפ

 םיא ןבָאה געט ןיוש ערעזדנוא ןיא .עליטנעשז ינַאװָאשזד ,(רעטסינימ

 "ףעיוברעביא:טלעװא עיינ עכלעזַא "רעגערט-ןָאפ, רעייז סלַא ןעמונעג

 | .ַאא עזוקרַאמ יו

 ןעגנואױשנָא-טלעװ עכעלצעזנגעק זַא ,סױרַא טגנירד ןיילַא םעד ןופ

 ףיוא םיא ייב ןעניפעג סעּפע ןענָאק ,עטנרעלעג ןוא רעקנעד ,תוטיש ןוא

 ,גנוקיטכערַאב רעייז

 סָאװ ,םעד טימ ןרעלקרעד ןעמ ןָאק סָאד ?סָאד ךיז טמענ ןענַאװ ןופ

 -ָאליפ רעשישטייד רעד ןופ רעקיסַאלק ןסיורג ןופ גנַאג-ןעקנַאדעג םעד
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 ביוא ,עכעלצעזנגעק-שיטסַארד ,תופוקת ייווצ ןיא ןלייטנייא ןעמ ןָאק עיפָאז
 עשיזיוצנַארפ עכיירגיז יד שיטסַאיוטנע טסירגַאב לעגעה רעגנוי רעד
 -ולק, יד ןיא ךיז טפיטרַאפ ,ָאסור רַאפ ןעגנַאזעג-ביול טגניז ,עיצולָאװער

 סױרַא טערט ,טימס טסימָאנָאקע ןשילגנע ןוויסערגָארּפ ןופ ?ןעקנַאדעג עג
 טסעגרַאפ ,עיכרַאנָאמ רעשיסיירּפ רעלַאדָאעפ ,רעטליופרַאפ רעד ןגעק
 רעבלעז רעד ןיא ןעז רע טמענ ןַאד .ןרָאי ערעטעּפש יד ןיא םעד ןיא רע

 הכולמ רעלַאעדיא ןַא ןופ קורדסיוא ןטסכעה םעד עיכרַאנָאמ רעשיסיירּפ

 סָאד טמענרַאפ טרעדנוהרָאי ןט-16 ןופ עיצַאמרַאמרָאפער -רעטול יד ןוא

 -כיוו יד טציא רע טעז ריא ןיא .עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ טרָא

 ןיױש טכַאמעג טָאה עכלעוו עטכישעג רעיינ רעד ןיא שינעעשעג עטסקיט

 ,דנַאלשטייד ןיא ןעמרָאפער ערענָאיצולָאװער זיא'ס עכלעוו קיטיונמוא

 -םִא ןַא ןענייז גנַאגעקנַאדעג סלעגעה ןיא ןצַאזנגעק עקיזָאד יד |

 סנעמעוו ,םוטרעגריב ןשישטייד ןופ םינּפ ןטלּפָאט םעד ןופ גנולגיּפש

 זיא ַאשזרוב רעשישטייד רעד יװ טקנוּפ .ןזעוועג זיא רע גָאלָאעדיא

 יד סא ןקירד עכלעװ ןעמיורט ןוא רעטרעװ ןיא לַאקידַאר לעגעה

 "ָאװער רעכעלרעגריב רעד וצ גנוטיירעברָאפ עשיאעדיא יד ,גנובערטש

 יד ןיא ןיוש טּפַאלקעג; טרעדנוהרָאי ןט-19 בױהנָא טָאה סָאװ ,עיצול

 רעשישטייד רעד טָאה ,רעבָא טייז רעטייווצ רעד ןופ .דנַאלשטיײיד ןיא "ןריט

 דחּפ ַא .עיצולָאװער רעד רַאפ ארומ ריקנַאב ,רחוס ,רעלעירטסודניא

 ,ןטכַאלש-ןסַאג ,ףמַאק-ןדַאקירַאב ןגעוו קנַאדעג ןזיולב ןפיוא םיא טלאפַאב

 סימָארּפמָאק ןטסטייוו םעד ףיוא ןייג רעסעב ןיוש ןליוו ייז .גירק-רעגריב

 ףױה ןכעלגינעק (רעציזַאב'דרע עסיורג עשיסיירּפ) סרעקנוי יד טימ

 -עג-טָאג, יד טימ טכַאמ יד ןלייט ןפוא ןכעלדירפ ַא ףיוא ידכ ,ײמרַא

 .רעשרעה ?עטבלַאז

 רערענָאיצולָאװער רעד טימ לעלַארַאּפ קערש ןוא טײקידלקַאװ יד טָא

 ךָאד ןוא .הטיש רעשיפָאזָאליפ סלעגעה ןיא סױרַא טערט ,גנואיושנָא-טלעוו

 "רעביא-טלעוו ןוא רענָאיצולָאװער ןעוועג ןעמונעג ןצנַאגניא וטפיוא ןייז זיא

 ,קיטילָאּפ ןוא עטכישעג יו עיפָאזָאליפ ןופ טיבעג ןפיוא ױזַא ,קידנרעק

 זיא סָאװ ,עיצולָאװער עשיּפָאזָאליפ, סלַא ערעל ןייז טנכיײצַאב טָאה סקרַאמ
 -יורג רעד ,ענייה ."שינערעקרעביא רעשיטילָאּפ ַא וצ ריפניירַא ןַא ןעוועג

 ןייז ןוא ןעלגעה ןגעוו ןבירשעג טָאה ,רעטכיד רעפיט ןוא טעָאּפ רעס

 -צעזעג יד םיא ייב טמיוש םָארטש ןשידרערעטנוא ןַא טימ ,, : הטיש

 | "..עטכישעג רעד ןוֿפ טייקיסעמ
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 ַא ןופ ןוז סלַא 1770 רָאי ןיא טלעװ רעד ףיוא ןעמוקעג זיא לעגעה

 ןקירָאי-2 םעד ןקידנערַאפ ןכָאנ .טרַאגטוטש ןיא ןטמַאַאב-הכולמ ןכיוה

 רע טעברַא ,טעטלוקַאפ ןשיגָאלָאעט ןקירָאי-יײרד ןוא סרוק-עיפָאזָאליפ

 ןופ רָאטקָאד סלַא ןיוש רָאי 20 וצ .רערעל-טַאװירּפ סלַא רָאי עכעלטע

 זיא רע .ַאנעי ןיא טעטיזרעווינוא ןפיוא רָאסעּפָארּפ רע טרעוו ,עיּפָאזָאליפ

 רעד, ןוא "ןסוזעי ןופ ןבעל סָאד; יו קרעװ עכעלטע ןופ רבחמ ןַאד ןיוש

 ,"גנילעש ןוא עטכיפ ןופ ןעמעטסיס עשיפָאזָאליפ יד ןשיווצ דישרעטנוא

 ןטנעדוטס יד ייב טקעװ רע .עיצַאסנעס ַא ןרעוװ ןגַארטרָאפ ענייז

 עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד רַאפ שינעדנעטשרַאפ ןוא גנורעטסײגַאב

 רעכעלטכישעג רעד ןיא ןּפַאטע (ןַאד זיב) עטסקיטכיװ יד ןופ םענייא סלַא

 ,רעיושוצ עגנוי ענייז ףיוא טזייו רע .טייהשטנעמ רעד ןופ גנולקיװטנַא

 -לעוו ,ןצעזעג ענרעזייא עריא טָאה ,רוטַאנ יד יו טקנוּפ ,עטכישעג יד זַא

 ןסַאּפוצ ןוא ןיטשרַאפ ,ןּפַאכפױא רָאנ ,ןרעדנע טשינ ןָאק שטנעמ רעד עכ

 עטכישעג יד טייטשרַאפ סע רעוװ ןוא , .ןעגנובערטש ןוא ןבעל ןייז ייז וצ

 ךיוא רָאנ ,קיניזטסוװַאב רָאנ טשינ זיא רעד ,ןצעזעג עריא טימ טייג ןוא
 ,"טייקנברָאדרַאפ ,לפייוצ ,קערש ןופ יירפ

 -סָאב רעד ןופ רעמרוטש יד רַאפ ּפָאק םעד לעגעה טגיוב רַאפרעד

 -גָארּפ ,קידלכש יינ ַא רַאפ געו םעד טרעטסַאלפעג ןבָאה עכלעוו ,עיליט

 -ןברָאדרַאפ ןופ טרָא ןפיוא ןעמוק טזומעג טָאה סָאװ ,ךיירקנַארפ וויסער

 תונוחצנ יד רע טסירגַאב רַאפרעד .ןשיטיזַארַאּפ ,ןכעלרעטלַאלטימ ,טייק

 רעגערט םעד םיא ןיא טעז רע .,דנַאלשטיײיד ןיא ךיוא ןענָאעלָאּפַאנ ןופ

 -רַאפ טָאה עכלעוו ,עיצולָאװער רעזַאושזרוב רעד ןופ רָאטַאוניטנָאק ןוא

 טײקגענַאטשעגּפָא ,טייקלקערבעצ עלַאדָאעפ יד עּפָארײא ןיא טעטכינ

 ,טכערמוא ןוא

 טקיטיײזַאב לעגעה טרעוו ןעקנַאדעג ?עכעלרעפעג; עקיזָאד יד רַאפ

 ןענַאגרָא-טכַאמ יד ךרוד "גיוא ןפיוא; ןעמונעג ןוא טעטיזרעווינוא ןופ

 זַא ןטלַאה ןפַארגָאיב ענייז עסיוועג .רעלופקיטייוו ַא ןעוועג זיא ּפַאלק רעד

 -עדנַא .גנַאגןעקנַאדעג ןוא ןבעל ןייז ןיא טקנוּפ-דנעװ ַא ןעוועג זיא סָאד

 -רעביא טכוזעג טָאה לעגעה זַא ,ןעניימ ,רעשרָאפ עטסיינ יד לעיצעּפס ,ער

 רעטנוא ,ןעקנַאדעג ענייז ןטלַאהַאב טָאה רע .רעגלָאפרַאפ ענייז ןעווערטיכוצ

 ףיוא טנכערעגסיוא טָאה רע .ןעגנוניימ ענָאיזַאק ,"ערשכ; ןופ רעיילש ַא

 וצ ןכיירגרעד ןענָאק טעװ סָאװ ,רענעייל ןקיניזפיט ,ןטנעגילעטניא םעד
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 רעייז ןּפַאכפיױא ןוא קרעװ ענייז ןיא לַאװק םענייר ,ןשידרערעטנוא םעד

 | ,טלַאהניא ןכעלקריוו

 רָאי עכעלטע ךָאנ ןבעגעגנייא רעכיז םיא ךיז טָאה עטשרע סָאד

 טרעוו ,קיטסילַאנרושז טימ ךיז טמענרַאפ רע עכלעוו תעב ,טכַאדרַאפ

 ןעעז רָאי 9 ךָאנ .גרעבמערינ ןיא רָאטקעריד-יײציל סלַא טרינימָאנ רע

 "לדייה ןיא טעטיזרעווינוא םעד ףיוא רָאסעּפָארּפ ןטרילוטיט סלַא םיא רימ

 .רעביא ,ערעירַאק-סנבעל ןייז רע טכיירגרעד רעטעּפש רָאי 2 ןוא גרעב

 סלַא טמַא ןייז (רעקיסַאלק-ףָאזָאליפ ןטמירַאב) ןעטכיפ ךָאנ קידנעמענ

 טנרעל רע וװ ,טעטיזרעוװינוא רענילרעב ןופ רָאטקער ןוא רָאסעפָארּפ

 ,רעקנעד רעלעניגירָא סלַא ,טײקטמירַאב ַא ךיוא רע טרעוװו ָאד .טיוט ןזיב

 -עיציפָא רעד ןופ רעגָאז-טרָאװ סלַא ,םעלַא רַאפ ןוא ,עּפָארײא ץנַאג ןיא

 .הכולמ רעשיסיירּפ רעד ןופ עיּפָאזָאליפ רעל

 ערעטעּפש ןוא ןענייה ןופ גנוניימ יד קיטכיר זיא ,ָאזלַא ,לפיוו ףיוא

 ןיא "לַאװק םענייר ןשידרערעטנוא; םעד ןגעוו ,רעשרָאפ ןוא רעקנעד

 ןטכיילַאב לסיב ַא רימ ןליו עקַאט ָאד ?הטיש רעשיפָאזָאליפ סלעגעה

 ןעקנַאדעג-טּפיױה עריא ןּפַאכפױא ןריבורּפ ןוא

 -סיה ,ףָאזָאליפ רעסיורג סלַא זיולב טשינ טכַארטַאב טרעוו לעגעה

 רעד ןגעװ ערעל)עיגָאלָאיצָאס רעד ןופ רענָאיּפ סלַא ךיוא רָאנ ,רעקירָאט

 רעטשרע רעד טָאה רע .(ןצעזעג"גנולקיװטנַא עריא ןוא טפַאשלעזעג

 זיב רענייק ."עטכישעג רעד ןופ עיפָאזָאליפ יד, ןימרעט םעד ןפַאשעג

 ,עכעלרעניא ,עמייהעג יד ןיא ןעגנורדעגנירַא טשינ ףיט ױזַא זיא םיא

 רעד ןופ גנולקיװטנַא רעשירָאטסיה רעד ןופ תוחוכ עשימַאנידָאטױא

 יד טרילומרָאפ רעטשרע רעד ךיוא טָאה רע .טפַאשלעזעג רעכעלשטנעמ

 יד; קרעװ-טּפיױה ןייז ןיא .שרַאמסיוארָאפ ןכעלטפַאשלעזעג ןופ ןצעזעג

 טפַאשלעזעג עכעלשטנעמ יד, :רימ ןענעייל "טסייג ןופ עיגָאלָאנעמָאנעפ

 זיא סָאד .ןעמרָאפ ערעכעה וצ ערעקירעדינ ןופ רעהפיוא ןָא ךיז טגעװַאב

 ןוא רעטקַארַאכ ןוויטקעיבָא ןַא טגָארט סָאװ סעצָארּפ רעקיסעמצעזעג ַא

 ".טייקיטעט רעכעלשטנעמ רעד ןיא סיוא ךיז טקירד

 ןופ ןצעזעג יד טימ גנַאלקנייא ןיא ,סעצָארּפ רעקיזָאד רעד רעבָא

 שרַאמ-ףמוירט ןייק טשינ ,רעקינילדָארג ןייק טשינ זיא ,עטכישעג רעד

 םעיינ ןופ ,ןצַאמנגעק ןופ ףמַאק רעטרעטיברַאפ ַא רָאנ ,ןעגנורעטש ןָא

 -נגעק ןופ לגנַארעג ןיא ,ןקידנעמוקפיוא ןטימ ןטבעלענּפָא ןופ ,ןטלַא ןטימ
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 -עלטפַאשלעזעג ןוא רוטַאנ רעד ןופ טפַארק-ביירט יד לעגעה טעז ןצָאז

 ,גנולקיווטנַא רעכ

 -ַאב רעפיט ַא טימ ןעמוקעג רעטשרע רעד ,לעגעה זיא םורַא ױזַא

 ץלַא וצ גנוגעווַאב רעד ןגעו ערעל יד -- קיטקעלַאיד רעד ןופ גנודנירג

 .קנַאדעג ןכעלשטנעמ ןוא טפַאשלעזעג ,רוטַאנ רעד ןופ ןעמרָאפ ערעכעה

 עטסערג יד ךיוא זיא סָאד זַא ,ףיוא ןזייוו םזיסקרַאמ ןופ רעקיסַאלק יד

 טפַאשנסיוק קרעװ םעד ןיא .הטיש רעשיפָאזָאליפ ןייז ןיא גנוכיירגרעד

 ןופ זילַאנַא ןפיט ַא לָאמ ןטשרע םוצ לעגעה זדנוא טגנערב "קיגָאל רעד

 ,קיטקעלַאיד רעד ןופ ןצעזעג-טּפיוה יד

 ןיא וצ רימ ןעמוק -- רעשרָאפ עסיוועג ןטלַאה -- עקַאט ָאד טָא

 ַאזָאניּפש יװ טקנוּפ ."ןלַאװק עשידרערעטנוא; עריא וצ הטיש סלעגעה

 רעד ןופ גנַאג רעד, ףירגַאב ןטימ ,לעגעה טָאה ױזַא *טָאג , ףירגַאב ןטימ

 טלָאװעג "קנַאדעג-טלעוו, רעדָא "טסייג-טלעוו , רעדָא "עעדיא רעטולָאסבַא

 ,טייהשטנעמ רעד ןופ גנַאג ןכעלטכישעג ,ןקיסעמצעזעג םעד ןדנירגַאב

 .ןעמרָאפ עכעלטפַאשלעזעג ערעכעה ץלַא וצ ,ןצַאזנגעק ןופ ףמַאק ךרוד

 רעד טפַאשנסיוװק קרעוו ןייז ןיא רימ ןענעייל ,ליּפשייב םוצ ױזַא

 טקירד רָאנ ,לָאמ עלַא רַאפ לָאמניײא ןבעגעג טשינ זיא תמא רעד, : "קיגָאל

 רעכעלשטנעמ רעד ןופ גנולקיװטנַא רעשירָאטסיה רעד ןיא סיוא ךיז

 רעד, ."ןלופ רעמ וצ ,ןסיוו ןלופ טשינ ןופ גנַאג םעד ןיא ,שינעטנעקרעד

 גנולקיװטנַא יד זיא עטכישעג רענײמעגלַא רעד ןופ עזַאב יד ןוא טלַאהניא

 רעדעי ןיא .זייוונפוטש ךיז טרימרָאפ רעכלעוו ,ןייזטסווװַאב-סטייהיירפ ןופ

 טקירד סָאװ ,טלַאטשעג עטמיטשַאב ַא רע טכיירגרעד הפוקת רעשירָאטסיה

 ."לַארָאמ רעיינ ,ןצעזעג עיינ ,ןעמרָאפ-הכולמ עיינ ןיא סיוא ךיז

 רעד ןופ קיטקעלַאיד (.ג .ט-רעשיטסילַאעדיא) רעקיזָאד רעד ןופ

 -ָאמ עלַאדָאעפ ,עשיסיירּפ יד ךיוא זַא ,סױרַא שיגָאל טגנירד טפַאשלעזעג

 ,עטבעלעגּפָא סלַא ,ענעצס רעכעלטכישעג רעד ןופ ּפָארַא ףרַאד עיכרַאנ

 רעבָא .דנַאלשטיײד שיטַארקָאמעדיזַאושזרוב יינ ַא רַאפ ץַאלּפ ןכַאמ ןוא

 -ןרטסנָאק ,ןענַאגרָא-טכַאמ יד רַאפ ריפסיוא ןקיזָאד םעד ןטלַאהַאב וצ ידכ

 רעד זַא ,קנַאדעג ַא טימ טמוק רע .ריפסיוא "ןרשכ} ַא לעגעה טריא

 -רעד זיא'ס רעכלעוו וצ ,הכולמ רעלַאעדיא ןַא ןופ קורדסיוא רעטסכעה

 ױזַא .עיכרַאנָאמ עשיסיירּפ יד זיא ,ןייזטסוװַאב עכעלשטנעמ סָאד ןעגנַאג

 ענייז ןטַארַאפ ,םזיסקרַאמ ןופ רעקיסַאלק יד טיול ,לעגעה טָאה םורַא
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 גנַאגרעביא ןוא ןצַאזנגעק ןופ ףמַאק ןגעװו ,ןצעזעג עשיטקעלַאיד ענעגייא

 .ןעמרָאפ ערעכעה סלַא וצ

 סָאד טשינ ללכב טָאה לעגעה זַא ,ןזיוועגנָא טָאה ענייה ןיוש רעבָא

 ,קנַאדעג ןכעלשטנעמ ןשיטילַאנַא ןיא טביױלגעג טָאה רע זַא ,טניימעג

 שיגָאל זיא סָאװ ,גנוניימ עכעלקריוו ןייז ןּפַאכפױא קיטכיר טעװ רעכלעוו

 ןענייז גנוניימ רעד ייב .הטיש רעשיפַאזַאליפ ןייז ןופ ןעגנירדעגסױרַא

 רעטנוא ןכיירטש סָאד ןוא -- ןייז טשינ לָאז'ס יװ .רעשרָאפ ערעדנַא ךיוא

 לָאר עקיזיר ַא טליּפשעג ערעל סלעגעה טָאה -- רעשרָאפ עשיטסיסקרַאמ

 -טנַא רעד רַאפ ,םזילַאירעטַאמ ןשיטקעלַאיד ןרַאפ לַאװק-טּפוה סלַא

 ןטריזינַאגרָא םעד רַאפ ,טפַאשנסיו רעד ןופ ןגייווצ עלַא ןופ גנולקיוו

 .טלעו ערענעש ,ערעסעב ַא רַאפ ףמַאק ןקיניזטסוװַאב
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 רעמיורט רעד - ךאנדעיוב
 טאג וא עיגילעד א ןופ

 -ַאמ-ןפָאזָאליּפ עטסערג יד וצ טנכערַאפ טרעװ ךַאברעיױפ גיוודול
 רעד זיא רע .טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ ןרָאי רע-40720 יד ןופ ןטסילַאירעט
 רעד ןופ רעקיסַאלק עסיורג עדַאיעלּפ רעד ןיא רעייטשרָאפ רעטצעל
 ןופ טיײרפַאב ,הטיש רעשיטסילַאירעטַאמ ןייז וצ .עיּפָאזָאליפ רעשישטייד
 ,סקרַאמ ןדנובעגנָא טקעריד ךיוא טָאה ,ןטײקכַאװש עשיזיפַאטעמ עריא

 -1823 ןרָאי יד ןיא טעטיזרעווינוא רענילרעב ןפיוא טנעדוטס סלַא
 רע ןגַארטרָאפ סנעמעוו ןופ ,ןלעגעה ןופ דימלת ַא ןעוועג רע זיא ,8
 ןעװעג םיכסמ טשינ ןיא רע סָאװ םעד ץָארט ,טרעטסײגַאב ןעוועג זיא
 ךיוא רע טָאה םזילעגעה ןופ טסייג ןיא .עיגילער ןגעוו ןריפסיוא ענייז טימ
 ןקיצניא ןגעװ, :עמעט רעד ףיוא טעברַא-טַארָאטקָאד ןייז ןבירשעג
 ,"דנַאטשרַאפ ןטצענערגַאבמוא ,םענײמעגלַא

 ןייז ךיז טריזילַאקידַאר קנַאב-טעטיזרעווינוא רעד ףיוא ןיוש רעבָא
 -ָאעדיא יד ןופ רענייא טרעוו רע .גנולעטש עשיטילָאּפ ןוא גנואיושנָא-טלעוו
 סקרַאמ רעטעּפש ךיוא ןרעהעג סע עכלעוו וצ ,רענַאילעגעה-גנוי יד ןופ ןגָאל
 רעשישטייד רעלַארעביל רעד ןופ ןסערעטניא יד סיוא ןקירד ייז .סלעגנע ןוא
 -עגּפָא ןיוש ,רעטריּפמורָאק רעד ןגעק סױרַא טערט סָאװ ,עיזַאושזרוב
 .עיכרַאנָאמ רעלַאדָאעפ ,רעטבעל

 ץיפָאזָאליפ ןופ רָאסעּפָארּפ טרעוו רע ןעוו ,ךַאברעיױפ טלַא זיא רָאי 4

 טָאגּפָא רעד טרעװ רע .(ןרעייב) ןעגנַאלרע ןיא טעטיזרעווינוא ןפיוא
 -קָאלע ,קיגָאל ןייז טימ טרעטסייגַאב רע עכלעוו ,רעיושוצ עגנוי יד ןופ

 .ןעקנַאדעג עלַאקידַאר-קניל ןוא ץנעוו
 ,עיגילער ןגעװ ,ןבעל ןכעלשטנעמ ןופ ןיז ןגעוו ןגַארטרָאפ ענייז

 ןיא ,סעיסוקסיד עכעלטפַאשנדײל סױרַא ןפור ,טפַאשלעזעג ןוא רוטַאנ
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 רעד ןגעק ןעגנוקרעמַאב עשיטירק יד רעפרַאש סלַא ךיז ןרעמ'ס עכלעוו

 יד ןופ טיײקנברָאדרַאפ עשילַארָאמ ןוא טייקכעלטיז-רעקנוי ,הכולמ ,ךריק

 רעד .גנונעדרָא וצ ןפור םיא טריבורּפ ןעמ ."לסיוטש ןופ עטשרעביוא;

 ןוא טפַאשנסיו טימ ןעמענרַאפ ךיז לָאז רע ףיוא םיא טרעדָאפ רָאטקער

 טשינ סייו ךיא; :טרידיצעד טרעפטנע רע .עצעה רעשיטילָאּפ טימ טשינ

 שיוטסיוא ןיא .ערעייא יצ עניימ ,עקיטכיר ַא זיא'ס טפַאשנסיװ סנעמעוו

 וצ שטנעמ םעד טביױלרעד .ןלעטשטסעפ סָאד ןעמ ןָאק ןעגנוניימ ןופ

 "תמא םוצ ןייגרעד רימ ןלעװ ױזַא רָאנ .ןדער ןוא ןטכַארט

 רעביא ןעקנַאדעג , ךוב סכַאברעיױופ ךיז טזייווַאב 1820 רָאי ןיא ןעוו

 ןשירעדניק ןופ ןיזמוא םעד טזייוו רע ווו ,"טייקכעלברעטשמוא ןוא טיוט

 טרעוװ ,המשנ רעד ןופ טייקכעלברעטשמוא ןיא ןביולג ןגעוו לייטרוארָאפ

 ןייק ףיוא ןענרעל טשינ רעמ רָאט רע .טעטיזרעווינוא ןופ טקיטייזַאב רע

 סָאד ןכַאמרַאפ רימ ןעק ןעמ, :ןַאד טביירש ךַאברעיױפ ,לוש-ךיוה םוש

 "ןעקנַאדעג עניימ רעביא העּפשה ןייק טשינ טָאה ריא רעבָא ,ליומ

 יד, רעדנעב יירד ןיא סױרַא רע טזָאל 18238-1822 ןרָאי יד ןיא

 "בייל .ַאזָאניּפש ןזיב ןענָאקעב ןופ ,עיפָאזָאליפ רעיינ רעד ןופ עטכישעג

 טעברַא עכעלטפַאשנסיװ ןייז סױרַא טייג רעטעּפש רָאי ַא ."ןלייב ןוא ןצינ

 טזייװַאב ָאד ןוא ."עיפָאזָאליפ רעשינַאילעגעה רעד ןופ קיטירק רעד ןגעוו;

 -ּפָא ןוא רערעל ןייז ןופ קעװַא טייג רע .ךַאברעיױפ רעיינ-םָאקלופ ַא ךיז

 -ָאליפ-לעגעה רעשיטסילַאעדיא רעד טימ קיטליגדנע רעביא טסייר ,טָאג

 -שיפָאזָאליפ ןופ רעקיטערָאעט רעטגייצרעביא סלַא טניישרעד ןוא עיּפָאז

 .קנַאדעג ןשיטסילַאירעטַאמ

 ,טנגעג רעגנירוט ןופ ףרָאד ַא -- גרעבקורב ןיא ךיז טצעזַאב רע

 טייקיאור יד ,רוטַאנ רעד ןופ טייקנייש יד .ןרָאי עגנַאל טגנערברַאפ רע ווו

 עיינ ליפ טייצ רעצרוק ַא ןיא ןפַאש וצ םיא ןביולרעד טייקליטש ןוא

 -נטסירק ןופ ןזעוו סָאדק עטסקיטכיוו סָאד ייז ןשיװצ ןוא קרעוװ עקיטכיוו

 ןזעו סָאד , עיפַארגָאנָאמ רעד טימ רעטעּפש רָאי ריפ טצנעגרעד ,"םוט

 -ַאב ףיט ןרעװ ןטעברַא עכעלטּפַאשנסיװ יד ןיא ."ןָאיגילער רעד ןופ

 ןבָאה עכלעוו ,ןעגנואיושנָא עשיטסיעטַא-שיטסילַאירעטַאמ ענייז טעדנירג

 ןסלעגנע ןוא ןסקרַאמ ןופ גנַאג"ןעקנַאדעג םעד ףיוא סולפנייא ןקיזיר ַא

 ןַא ןעװעג זיא גנורעטסייגַאב יד :םעד ןגעו טביירש רעטצעל רעד

 .ןטסיכַאברעיױפ ןרָאװעג ךיילג עלַא ןענייז רימ : ענײמעגלַא

 טָאה ךַאברעיופ סָאװ ,םעד ןופ ןעמונעג ךיז טָאה גנורעטסיײגַאב יד
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 ןשיטסילַאירעטַאמ םעד דנַאלשטיײיד ןיא טפיטרַאפ ןוא טבעלעגפיוא קירוצ

 -רָאי ןט-18 ןופ ןפַאזַאליפ עשיזיוצנַארפ יד ןופ קנַאדעג ןשיטסיעטַא ןוא

 .ליטסַאב רעד ןופ רעמרוטש ןוא רעטיירגוצ יד ,טרעדנוה

 ,גגילעש ,עטכיפ ,לעגעה ,טנַאק יװ ,ןזיר עשיטסילַאעדיא עכלעזַא ךָאנ

 רעקיסַאלק-ןֿפָאזָאליפ יד ןופ רעייטשרָאפ רעטצעל רעד -- ךַאברעיױפ טָאה

 ,גנואיושנָא-טלעוו עכעלטפַאשנסיװ יד טָא ,םזילַאירעטַאמ םעד טיינַאב ---

 םעד ןעזעג ןצעזעג-רוטַאנ ןוא עירעטַאמ רעקיביא רעד ןיא טָאה סָאװ

 .תוביס עכעלטעג רעדָא טָאג ןיא טשינ ןוא רעפַאשַאב-טלעוו

 סָאװ ,טסילַאירעטַאמ-ףָאזָאליפ רעסיורג רעטשרע רעד זיא ךַאברעיופ

 םעד ףיא רעפטנע ןכעלטפַאשנסיװ:שיטסילַאירעטַאמ ַא ןבעגעג טָאה

 "געד ןשיווצ שינעטלעהרַאפ עכעלקריוו יד : םעלבָארּפ-טּפיױה ןשיּפָאזָאליפ

 "סנבעל ןוא ןייזטסוװַאב ןשיוצ -- טגָאזעג שרעדנַא רעדָא ,ןייז ןוא ןעק

 ןייז סָאד, :ױזַא סע טרילומרָאפ ךַאברעױפ .שטנעמ ןופ ןעגנוגנידַאב

 ןייזטסוװַאב סָאד ."ךייז םעד ןעקנעד סָאד טשינ ןוא ןעקנעד סָאד טפַאש

 ענייז ןופ םעלַא רַאפ סױרַא ןעגנירד ,ןטכַארט ןופ ןפוא ןייז ,שטנעמ ןופ

 ,ןעגנוגנידַאב-סנבעל

 -טּפיוה ןייז רַאפ טכַאמעג םזיסקרַאמ רעד טָאה קנַאדעג ןקיזָאד םעד

 שרעדנַא :ליּפשיײיב ןטושּפ ַא טימ טרירטסוליא םיא טָאה סלעגנע .זיוועד

 .םירעױּפ עמערָא) "עטַאכ רעד ןיא שרעדנַא ,ץַאלַאּפ ןיא ןעמ טכַארט

 -ָאפעג ךַאברעױפ טָאה החנה רעקיזָאד רעד ןופ קידנעײגסױרַא - ,(בוטש

 יַאמ עכעלשטנעמ ןיא רָאנ .שטנעמ םעד רַאפ ןבעל ךעלשטנעמ ַא טרעד

 -- טייקכעלשטנעמ ןייז ןפיילש שטנעמ רעד ןָאק ןעגנוגנידַאב עלעירעט

 ,לַארָאמ ןוא קילג ,עדריוו ןייז ,ןטייקכעלגעמ .,ןטייקיאעפ ענייז

 "ער רעד ןגעק טעדנעוװעג ףירגנָא-טּפיױה סכַאברעיױפ זיא רַאפרעד

 -כייר סָאד ןוא טײקמערָא יד טקיבייארַאפ ןוא טקיליײהרַאפ סָאװ ,עיגיל

 -ָאיצַאריא ןיא ,ףָאלש ןסיז ַא ןיא שטנעמ ןדנעדייל םעד ןייא טפעלש ,םוט

 -טסווװוַאבמוא ןייז ןופ זיולב טשינ ןעמוק סָאװ ,ןעמיורט עכעלטעג ,עלענ

 םעלַא רַאפ רָאנ ,ןטפערקירוטַאנ עשטכיטס יד רַאפ קערש ןייז ןופ ,ןייז

 -סילַאעדיא יד ,טייז עכַאװש יד טמוק ָאד ןוא .קילג וצ גנובערטש רעד ןופ

 ,לַארָאמ ןוא עיגילער ןופ ,עיצַאטערּפרעטניא עשיפָאזָאליפ-שיט

 ןקיביא ןיא ךַאברעױפ טעז עיגילער רעד ןופ ןלַאװק-טּפיױה יד

 טעז סָאד יו ױזַא ןוא ןבעל רעסעב ,רענעש ַא וצ שטנעמ ןופ ןבערטש

 -- סעיזוליא שטנעמ רעד ךיז טפַאש רַאבכירגרעדמוא סיוא יא
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 ןעגנערב םיא ןפרַאד סָאװ ,ןטייקכעלגעמ עכעלטעג ,עכעלריטַאנרעביא

 יד ,ךיירפ ןוא קילג ןרעכיזרַאפ ןוא קערש ןוא טיונ ןופ גנוזיילסיוא

 ןופ ןקורדסיוא עשיטסַאטנַאפ ןענייז סָאד ,חישמ ,םיכאלמ ,טָאג ןופ עיזיוו

 ךַאברעױפ ."ןבעל ךעלשטנעמ ַא וצ גנובערטש רעקיביא ,רעכעלשטנעמ

 רעד ןופ טפַארק-ביירט יד טעז רע .עירָאעט עצנַאג ַא םעד םורַא טפַאש

 ןופ גנַאגרעביא םעד ,טייהשטנעמ רעד ןופ גנולקיװטנַא רעכעלטכישעג

 -רָאפ עזעיגילער עיינ ןופ םוקפיוא םעד ןיא ,רעטייווצ ַא וצ הפוקת ןייא

 סעיזיו עכעלריטַאנרעביא ,עיינ יװ רעמ טשינ ןענייז סָאװ ,ןעגנולעטש

 .ןעגנובערטש עכעלשטנעמ ןופ

 רָאנ ?טייקכַאװש עכעלשטנעמ עקיזָאד יד ןפמעקַאב רעבָא ױזַא יו

 ןקיטיײזַאב ןעמ ןָאק ןסיוו ךרוד רָאנ .ךַאברעױפ טרעפטנע -- ןסיוו ךרוד

 "רַאפ טעװ שטנעמ רעד ןעוו ,טנעמָאמ ןטימ .ןלייטרוארָאפ עזעיגילער יד

 -סָאטנַאפ עטעדנירגַאבמוא ,עוויַאנ ,עקילייה זיא סָאד עיגילער זַא ,ןייטש

 טָאג ןיא ןביולג ןָא עיגילער עיינ ַא ןפַאש רע טעוװ ,עיּפָאטוא ןוא קיט

 ןעמענרַאפ טָאג ןופ טרָא סָאד טעו הנומא רעיינ רעד ןיא .ןכעלטעג ןוא

 .שטנעמ רעד

 ,רעשירערעלקפיוא ןַא םזיעטַא סכַאברעיופ זיא םעד ןופ ןעעז רימ יו

 ןגָארט ןיא ןבָאה עכלעוו ,ןטסידעּפָאלקיצנע ,ָאסור ,רעטלָאװ ןופ טסייג ןיא

 םעד ןעזעג "ךיירגינעק קידלכש; ַא ןפַאש ןיא ,גנורעלקפיוא ןוא טכיל

 רעכעלשטנעמ וצ ,"גנורעדירברַאפ ןוא טייהכיילג ,טייהיירפ, וצ געוו

 ַאזָאניּפש וצ ןָא ךַאברעיױפ טדניב קיטייצכיילג רעבָא .קילג ןוא עדריוו

 ,שטנעמ ַא ןצעש ןוא ןטכַא לָאז שטנעמ ַא זַא טרעדָאפעג טָאה רעכלעוו

 .טָאג ַא יו ױזַא

 ,גנוזָאל סכַאברעױפ ןוא סַאזָאניּפש ןעמונעגרעביא טָאה סקרַאמ

 -פיוא ןופ חוכ םעד ןיא טשינ ןעזעג רע טָאה גנוכעלקריוװרַאפ ןייז רעבָא

 עטסטנעָאנ יד; :טלעטשעגטסעפ טָאה סקרַאמ .ףמַאק ןיא רָאנ ,גנורעלק

 ןעמ ףרַאד רַאפרעד .שטנעמ רעד זיא שטנעמ ןופ שינעפעשַאב

 שטנעמ רעד עכלעוו ייב ןשינעטלעהרַאפ ןוא ןעגנוגנידַאב יד ןטכינרַאפ

 ןבעגוצפיוא ןרעדָאפ, ."טעטכַארַאפ ,טקירעדינרעד ,טקירדרעטנוא זיא

 עכלעזַא ןפרַאד עכלעוו ,ןשינעטלעהרַאפ יד ןטכינרַאפ טסייה סעיזוליא

 םעד ןופ קיטירק יד ןייז ףרַאד עיגילער ןופ קיטירק יד, ."סעיזוליא

 ַא טימ םורַא טמענ עיגילער יד ןכלעוו ,(ןייוועג ןופ לָאט) אכבה קמע

 םעד ןעזעג טָאה ,ןכַאברעױפ וצ ץַאזנגעק ןיא סקרַאמ ."ןייש ןקילייה
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 םיא רַאפ ןעוועג זיא עכלעוו ,עיגילער טימ ףמַאק ןיא טשינ ליציטּפױה
 -עלשטנעמ ןופ ןרָאטקַאפ ליפ ןופ רענייא ,טנעמעלע רעקיגנַארטיײװצ ַא
 -ולָאװער ןיא ליצ-טּפױוה םעד ןעזעג טָאה סקרַאמ .גנופַאלקשרַאפ רעכ
 -- םעד ןיא טשינ טייג סע, .טפַאשלעזעג רעד ןופ יוברעביא ןרענָאיצ
 עזעיגילער יד ןעמענוצ קלָאפ םעד לָאז ןעמ -- ןבירשעג רע טָאה
 ,"קילג ןכעלקריוו טימ יז ןטערטרַאפ ןיא --- רָאנ ,טסיירט
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 יד ןפמעקַאב ףיוא ךעלסילשסיוא ךיז ןרירטנעצנָאק סכַאברעיױֿפ
 ,עבַאגפױא-טּפױה יד ןעזעג טָאה רע סָאװ ןיא ,עיגילער עכעלטעג

 ,ןביולג ןייז ןעוועג זיא סָאד רעטשרע רעד .ןלַאװק ייווצ ןופ ןעמוקעג זיא
 ןכעלטפַאשלעזעג ןוא עטכישעג רעכעלשטנעמ רעד ןופ טּפַארק-ביירט יד זַא
 רַאפ סיוא ךיז ןקירד עכלעוו ,סעיצָאמע ןוא ןליפעג ןענייז שרַאמסיורָאפ
 סעיזיו עשיטסַאטנַאפ ,ןעגנולעטשרָאפ עזעיגילער עיינ ץלַא ןיא םעלַא
 זיא סָאד לָאװק רעטייוצ רעד .קילג וצ גנובערטש רעכעלשטנעמ ןופ
 זיא ּפיצנירּפ-טּפױה סנעמעוו ,קיטע ןייז ,םזינַאמוה סכַאברעױפ ןעוועג
 ,שטנעמ וצ שטנעמ ןופ גנורעטנענרעד יד ןעוועג

 ןפַאש ןגעװ קנַאדעג ןייז ןעמוקעג ךיוא זיא ןלָאװק עדייב יד ןופ
 יד ,שטנעמ רעד ןעמענרַאפ טעװ טָאג ןופ טרָא סָאד וװ ,עיגילער עיינ ַא
 רעכעלשטנעמ ןופ קורדסיױא רעטסכעה רעד ןעוועג טלָאװ הנומא עיינ
 ןשיטסַאטנַאפ ןייק טשינ ןיש טַאהעג טלָאװ סָאװ ,קילג וצ גנובערטש

 סָאד .ןטעדנירגַאב-לַאער ןוא ןקידלכש ַא רָאנ ,רעטקַארַאכ ןלענָאיצַאריא

 וצ "ןייזטסוװַאב וצ ןייזטסוװַאבמוא ןופ גנורּפש-עכָאּפע; ןַא ןעוועג טלָאװ
 ןטייקכעלגעמ עטצענערגַאבמוא ,ענעגייא יד ןיא ,ןילַא ךיז ןיא ןביולג

 ןופ רעמיטכייר ןוא ןטרעװ עלַא ןופ רעפעש ןכעלקריוו סלַא ,שטנעמ ןופ

 -קריוו םוצ גנורּפש ַא ןעוועג טלָאװ סָאד .ןעגנוכיירגרעד ןוא רעדנוװ עלַא
 ."קילג ןופ ךיירגינעק, ןכעל

 עיפָאזָאליפ רעד רַאפ ןכַאברעיױפ ןופ טסנידרַאפ רעשירָאטסיה רעד

 ןשיפָאזָאליפ ןופ קיטירק עקידנרעטעמשעצ ןייז זיא טּפַאשנסיװ ןוא
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 ןטנַאק וצ ץַאזנגעק ןיא .ןלעגעה ןוא ןטנַאק ןופ םעלַא רַאפ ,םזילַאעדיא

 "רעד ןוא ןענעקרעד וצ שטנעמ ןופ ןטייקכעלגעמ עלופ יד ןזיוועג רע טָאה

 טָאה טפַאשנסיו רעד ןיא .ןצעזעג ןוא ןשינמייהעג עריא ,רוטַאנ יד ןענרעל

 ןיא ."טייקכעלטעג רעכעלשטנעמ ןופ ןפָאװ, ןטסקיטכעמ םעד ןעזעג רע

 ,םזילַאעדיא רעשיפָאזָאליפ רעדעי זַא ,ףיוא רע טזייוו קרעוװ-טּפיױה ענייז

 עשיטערָאעט ַא יװ רעמ טשינ ףוס לכ ףוס זיא ,סלעגעה ךיוא םעד ןיא

 ןגעק ףירגנָא רעד .עיגילער רעד ןופ גנוקיטכערַאב ןוא גנושטייטסיוא

 ןפרָאװעגנײרַאא םָאקלופ םיא טָאה רע זַא ,רעפרַאש ַאזַא ןעוועג זיא ןלעגעה

 "קיזיר םעד קידנעייטשרַאפ טשינ ,"עטכיטעג רעד ןופ "ןטסַאק-טסימ,, ןיא

 רעד ןופ ןגייוצ עלַא רַאפ קיטקעלַאיד ןייז ןופ טרעוװ ןכעלטפַאשנסיװ

 ,טפַאשנסיװ

 -ַאמ רעסיורג רעד ךַאברעיױפ סָאװ ,ןופרעד ןעמונעג ךיז טָאה סָאד

 .שיפָאזָאליפ ףיוא ןבילבעג זיא רוטַאנ יד ןשטייטסיוא ןיא טסילַאירעט

 .שטנעמ םעד ןוא עטכישעג יד ןייטשרַאפ ןיא סעיציזָאּפ עשיטסילַאעדיא

 ,הטיש סכַאברעיופ ןופ ןטייז עכַאװש עלַא ףיוא טקוקעג טשינ רעבָא

 -שיטקעלַאיד ןכעלטפַאשנסיװ ןופ ןירעייגרָאפ עטקעריד ַא רָאנ טשינ יז זיא

 רעכעלשטנעמ רעטספיט רעד ןופ ךיוא רָאנ ,קנַאדעג ןשיטסילַאירעטַאמ

 ןייז רַאפ גרָאז יד ,שטנעמ רעד טמענרַאפ טרָא עטסכעה סָאד וװ ,קיטע

 ,קילג ןוא טייהיירפ
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 רעקיטעראעט רעד - ןאמיפ ןעש

 חזילאיצאט !שיפאטוא ןוב

 י"ַאיצָאס ןשיּפָאטוא ןופ רעקיטערָאעט רעטסערג רעד ןעוועג זיא רע

 -ַאב יד ןופ רענייא ,ןכעלטפַאשנסיװ ןופ רעייגרָאפ רעטקעריד ןוא םזיל

 רענָאיּפ ןוא טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ רעקנעד עשיטילָאּפ עטסקידנטייד

 ,עיגָאלָאיצָאס רעד ןופ

 חוכיו ַא ןָא טייג ,סנַאטסיד-טייצ רעד ץָארט ,גָאט וצ טנייה זיב

 טרָא ןייז ןגעוו ןטסימָאנָאקע ,ןגָאלָאיצָאס ,ןפָאזָאליפ ,רעקירָאטסיה ןשיװצ

 "טפַאשלעזעג רעיינ ַא ןופ רעדנירגַאב ןוא רעמיורט יד ןופ ןָאעטנַאּפ ןיא

 טקוקעג טשינ .תודוסי עשיטסילַאיצָאס ףיוא טריזַאב ,גנונעדרָא רעכעל

 רוטַארעטיל רעכעלטפַאשנסיו רעכיר רעד ףיוא ,קרעוװ ענייז ףיוא

 -ַאב ןוא ןטנעמוקָאד עיינ ץלַא סױרַא ןעמ טגנערב ,ןעקנַאדעג ענייז םורַא

 ןרָאװעג זיא רע ןכלעוו ךרוד ,םזיסקרַאמ םוצ טפַאשהבורק ןייז ןגעוו ןזייוו

 ןעװָא ןוא עירופ טימ ןעמַאזוצ ,טסילַאיצָאס רעשיּפָאטוא סלַא טנכיײצַאב

 ןיא גנולעטשטסעפ עקיזָאד יד ןכייצ-עגַארפ ַא רעטנוא ןלעטש עסיוועג

 יד; ןיא) ןבירשעג טָאה סלעגנע ןכלעוו ןגעוװ .,ןָאמיס-ןעס וצ גוצַאב

 זַא (?טפַאשנסיו ַא זיב עיּפָאטוא ןַא ןופ םוילַאיצָאס ןופ גנולקיװטנַא

 ךױא םעד ןיא) ןטסילַאיצָאס ערעטעּפש יד ןופ ןעקנַאדעג עלַא טעמכ

 ןכלעוו ,ןענָאמיס-ןעס ייב לַאנָאירבמע סיױרַא ןטערט (.ג .ט-ןסקרַאמ ןופ

 יינוא םעד, רַאפ ,רעלטייצטימ ןייז ןלעגעה יווװ ױזַא ןטלַאהעג טָאה רע

 ."עכָאּפע ןייז ןופ חומ ןטסלַאסרעװ

 (1965 ןברָאטשעג) שטיוורוג שזרָאשז גָאלָאיצָאס רעשיזיוצנַארפ רעד

 ,סָאד ןרעו טנעקעג טשינ סקרַאמ טלָאװ ןָאמיס-ןעס ןָאי זַא ,ןבירשעג טָאה

 רַאפ רָאי קיסיירד זַא ,רעטנוא ןכיירטש ערעדנַא ."ןרָאװעג זיא רע סָאװ

 -ַאב ןָאמיס-ןעס טָאה "טסעפינַאמ ןשיטסינומָאק , ןופ ךיז ןזייווַאב םעד
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 םעד ןופ ײטרַאּפ רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא ןופ טייקידנעװטיונ יד טעדנירג

 ,ןזיװעגנָא טָאה רע .סַאלק "ןטריטַאולּפסקע ןטסרעמוצ ןוא ןטסכיײרלָאצ,

 -טּפיױה יירד יד ןופ טייקינייא יד קיטיונ זיא סַאלק םעד ןופ גיז ןרַאפ זַא

 .עיצַאזינַאגרָא ,עסַאמ (עירָאעט) ,ןירטקָאד : ןטנעמעלע
 רעכלעוו ,ןײלַא ןסקרַאמ ףיוא וליפא ךיז ןפורַאפ רעשרָאפ עסיוועג

 ןייז ןיא זיא ןָאמיס ןעס זַא ,טקַאפ םעד טריטנעצקַא "לַאטיּפַאק , ןיא טָאה

 -רָאפ סלַא ןטָארטעגסױרַא ןּפָא ןיוש "םוטנטסירק עיינ סָאד, קרעו טצעל

 "רעד ץלָאטש טָאה ןוא סַאלק-רעטעברַא ןופ ןסערעטניא יד ןופ רעקידייט

 ענייז ןופ ליפ .קילג ןוא גנואיײרפַאב ןייז רַאפ טפמעק רע זַא ,טרעלק

 רעד ןכלעװ טימ ,קנַאדעג ןטצעל ןייז טנכייצרַאפ ךיוא ןבָאה ןפַארגָאיב

 טמוק'ס; { םידימלת ענייז וצ טעדנעוװעג ךיז טָאה ןָאמיס-ןעס רעדנברַאטש

 ןעיובפיוא טעװ סָאװ ,חוכ רעד זיא סָאד ןוא סַאלק-רעטעברַא ןַא ףיוא

 ."טלעוו ערענעש ,עקידרשוי ַא

 -ַאיצָאס ןייז זַא ,ןעגנושרָאפ עטסיינ יד ןופ טכיל ןיא סע טסייה יצ

 ןוא ?רעכעלטפַאשנסיװ ַא רָאנ ,רעשיּפָאטוא ןייק ןעוועג טשינ זיא םזיל

 ןופ רעקיסַאלק יד ןופ גנוצַאשּפָא עקיטציא-זיב יד זַא ,סע טניימ יצ

 "ןעס ןגעוו גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ רעקיטערָאעט ןוא םזיסקרַאמ

 יד ףױא ןרעפטנע וצ ידכ ?עקיטכיר ןייק ןעוועג טשינ זיא ,ןענָאמיס

 ,הפוקת רעשירָאטסיה רעד וצ ןעמוקקירוצ לָאמַא ךָאנ רימ ןזומ ןגַארפ

 ןענייז עכלעו ,קרעװ ענייז וצ יװ ,ןפַאשעג ןוא טבעלעג טָאה רע ןעוו

 .תודע סלַא ןבילבעג

 ןיא ,1760 רָאי ןיא טלעװ רעד ףיוא ןעמוקעג זיא ןָאמיס-ןעס

 רעשיטקַאפ ןייז .1825 ןיא טָאטש רעד ןיא ןברָאטשעג זיא ןוא ,זירַאּפ

 ןוז ַא .ןָאמיס-ןעס עד ףַארג ,ַאורוװר עד ירנַא-דָאלק ןעוועג זיא ןעמָאנ

 ןעוועג רעיצרעדיזיוה ןייז זיא ,החּפשמ רעשיטַארקָאטסירַא רעכייר ַא ןופ

 טָאה רעכלעוו ,טסילַאירעטַאמ-ףָאזָאליפ רעוויסערגָארּפ רעד ,רעבמַאלַאד

 עידעּפָאלקיצנע עסיורג עטמירַאב יד טריגַאדער ָארעדיד טימ ןעמַאזוצ

 .קרעװ ליפ ןבירשעגנָא ןיילַא ןוא

 טריזילַאטסירק ךיוא ךיז ןבָאה העּפשה רעשיגָאגַאדעּפ ןייז רעטנוא

 ןוא טייהכיילג ,טייהיירפ ןגעוו ,ןָאמיס-ןעס ןופ ןלַאעדיא עטשרע יד

 ןופ הפוקת'"גנורעלקפיוא רעד ןופ טסייג ןיא ,גנורעדירברַאפ -רעקלעפ

 .ָאסור ןוא עיקסעטנָאמ ,רעטלָאװ

 ףמַאק-סטייהיירפ ןיא רעקיליוויירפ סלַא לײטנַא טמענ ןָאמיס-ןעס
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 עסיורג יד שיטסַאיוטנע טסירגַאב רע .דנַאלגנע ןגעק עקירעמַא ןופ

 ןלָאעדיא עריא טימ גנַאלקנייא ןיא ןוא (1789) עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ

 ,סנדָאב"דרע עקיזיר יד טלייטעצ ןוא לטיט-ףַארג ןייז ןופ ּפָא ךיז רע טגָאז

 ןבָאה סָאװ ,םירעיוּפ יד ןשיװצ ,ןרעטלע ענייז ךָאנ טנשריעג טָאה רע סָאװ

 ןוא שטנעמ ןדנדייל ןדעי וצ קיצרַאהטיײרב זיא רע .טעברַאעג ייז ףיוא

 ,ןילַא ךיז ןיא טסעגרַאפ

 עטריטַאולּפסקע ןוא עמערָא וצ ליפעגטימ ןפיט ַא טימ לעלַארַאּפ

 טעז טפַאשנסיװ רעד ןיא .ערעל ןוא ןסיוו וצ עיסַאּפ ַא םיא ייב ָאד זיא

 -ער רעד ןופ ןרעלעפ יד ןטכירַאפ ףרַאד סָאװ ,רעוועג עקיטכעמ סָאד רע

 רע ןענרעל קיטיײזלַא רָאי 40 וצ ךיז רע טמענ ךיוא רַאפרעד .עיצולָאװ

 "וטס ַא קיטייצכיילג טרעוו ןוא ןיצידעמ ןרידוטש וצ ןָא לָאמַא ךָאנ טבייה

 רעטרעדנוה ןיא ךיז טפיטרַאפ רע .לושכיוה רעשינכעטילָאּפ רעד ףיוא טנעד

 "עג ליפ טימ ךיז טעדנײרפַאב ןוא ןגייווצ-רוטלוק ענעדישרַאפ ןופ קרעוו

 המכח יד רע טקנירט רעקיטשרוד ַא יװ .רעקנעד ןוא רעביירש ,עטנרעל

 ןוא טמערָארַאפ םָאקלופ טרעװ רע .קנַאדעג ןפיט ןוא טפַאשנסיװ ןופ

 ףליה וצ םיא טמוק געט ערעווש יד ןיא .ןבעל םוצ ןעלטימ ןָא טביילב

 "לופ רע טמוקַאב בוטש רעמערָא ןייז ןיא .ראיד רענידַאב רעקיטכענ ןייז

 ,קרעװ עטשרע יד ןביירשוצנָא ןטייקכעלגעמ ןוא גנוטלַאהסיוא עמָאק

 ,גנונעדרָא רעכעלטפַאשלעזעג רעקידרשוי ,רעיינ ַא וצ ןגעוו יד רעביא

 "ןעס .עשיגַארט ַא עגַאל ןייז טרעװו ,ןראיד ןופ טיוט ןכָאנ רעבָא

 ןטעברַא עשיגָאלָאיצָאס עטפיטרַאפ ענייז טקיש ןוא ווירב טביירש ןָאמיס

 -קירבַאפ עסיורג ,םירחוס ,ןריקנַאב עכייר רעקילדנעצ וצ ןעלקיטרַא ןוא

 -עירטסודניא יד , ,ייז יו -- רע טרעלק -- ךָאנ רעװ לייוו .רעמיטנגייא

 ? ןייטשרַאפ םיא ןפרַאד (1 "רעל

 רעטמַאזניַארַאפ םָאקלופ רעד ןוא טשינ טמוק רעפטנע ןייק רעבָא

 "רַאפ ןיא ןיירַא טלַאפ ,יורפ ןייז ןופ םיא ןזָאלרַאפ ןכָאנ ,ןָאמיס-ןעס

 ןייגַאב רע טריבורּפ ,ךורבנייא ןשיכיסּפ ןופ טונימ ַא ןיא .גנולפייווצ

 -ָאטסיּפ ןופ ליוק יד .טשינ םיא טגנילעג סָאד ךיוא רעבָא .דרָאמטסבלעז

 טָאה לַאנק רעד זַא ,סיוא טעז רעבָא .גיוא ןיא רָאנ ןפָארטעג טָאה טעל

 ןטעדנוװרַאפ םוצ .ץרַאה ךעלשטנעמ ..ַא טרירעג ןוא טכליהעגּפָא טייוו

 ריקנַאב רעשידיי רעד ןדלָאמעג ךיז טָאה ןָאמיס-ןעס ןטרימירּפעד ןוא

 ןופ טרעטסײגַאב זיא ןוא קרעוו ענייז טנעיילעג טָאה רע .גירדָאר דנילָא

 עכייר ענייז ןיא רעבירַא םיא טמענ רע .ןעקנַאדעג עלַאיצָאס סנָאמיסיןעס
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 ןוא ליפעגטימ ,טײקמערַאװ טימ םורַא םיא טלגניר ןוא ןטנעמַאטרַאּפַא

 רָאי ייוצ עטצעל יד ןעק רעקנעד ,רעמיורט רעסיורג רעד .דנַאטשרַאפ

 -ַאמ ןופ יירפ .טייקיאור ןוא טייקרעכיז ןיא ןעגנערברַאפ ןבעל ןייז ןופ

 ,"םוטנטסירק עיינ סָאד; קרעװ טּפיױה ןייז רע טקידנערַאפ ,ןגרָאז עלעירעט

 ליו רע עכלעוו ,טפַאשלעזעג רעינ רעד ןופ דליב סָאד טרעדליש סָאװ

 ,ךיז טציטש רע עכלעוו ףיוא תוחוכ עלַאיצָאס יד ןוא ,ןפַאש

28 
24 

 ןופ רָאי 22 עטצעל יד ןיא ןבירשעג ןָאמיס'ןעס טָאה קרעװ ענייז

 טקיביײארַאפ רע .שטנעמ רעפייר-םָאקלופ ַא סלַא ,טסייה סָאד ,ןבעל ןייז

 -רַאֿפ ןוא ןעמונעגרעביא טָאה סקרַאמ עכלעוו ,ןעקנַאדעג ליפ ייז ןיא

 ןופ רעניווונייא ןַא ןופ ווירב , ןיא .ןפוא ןכעלטפַאשנסיװ ַא ףיוא טריסקיפ

 רעדעי זַא ,ןָאמיס-ועס טביירש ,(1802) "רעלטייצטימ ענייז וצ ווענעשז

 טשינ ןָאק טפַאשלעזעג רעד ןיא זַא ןוא טעברַא ןייז ןופ ןבעל ףרַאד שטנעמ

 ןטיזַארַאּפ רַאפ טרָא ןייק ןייז

 -עג ןשיגָאלָאיצָאס ןטימ ןעמוקעג ןָאמיס-ןעס זיא קרעװ ןבלעז ןיא

 -טפַאשלעזעג עיינ עדעי : טפַאשלעזעג רעד ןופ סערגָארּפ םעד ןגעוו קנַאד

 .רעקידרעירפ רעד טימ ךיילגרַאפ ןיא סיורָאפ טירט ַא זיא גנונעדרָא עכעל

 רעד זַא ,טעטיידעגנָא טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד זיא ןָאמיס-ןעס

 -ןסַאלק רעד זיא סערגָארּפ ןכעלטפַאשלעזעג ןופ רָאטקַאפ רעקידנרידיצעד

 ףמַאק ַא ןעוועג זיא -- רע טגָאז --- עיצולָאװער עשיזיוצנַארפ יד , .ףמַאק

 טיג ךיילג ןוא ,"רעלעירטסודניא; יד ןוא ןלַאדָאעפ עשיטיזַארַאּפ יד ןשיווצ

 ןוא טייז ןייא ןופ עיזַאושזרוב רעד ןוא לדַא םעד ןשיװצ ךיוא , :וצ רע

 ןגעוו טָאה סלעגנע ."רעטייווצ רעד ןופ טַאהעג טשינרָאג ןבָאה עכלעוו יד

 ןייז טיײדַאב טָאה עזעט  ַאזַא טימ 1802 ןיא ןעמוק, :ןבירשעג םעד

 ."לַאינעג

 ןטימ ןָאמיס"ךעס טמוק "םוטנטסירק עיינ סָאדק קרעװ ןטצעל ןיא

 -ַאלּפ ַא ןייז זומ טפַאשלעזעג רעיינ רעד ןיא טפַאשטריװ יד זַא ,קנַאדעג

 ,גנורינַאלּפ רעכעלטפַאשנסיװ רעד ףיוא ןציטש ךיז זומ יז ,עטרינ

 קידנביירש ןָאמיס-ןעס ןבָאה טפרַאדעג טָאה טומ ןשיטילָאּפ לפיוו

 (ךיירקנַארפ ןיא עיכרַאנָאמ יד ןלעטשקירוצ ןכָאנ רָאי יירד) 1819 רָאי ןיא

 ךיירקנַארפ בוא, :"לָאבַארַאּפ-ןָאמיס-ךעס יד  לקיטרַא ןטמירַאב ןיא
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 עטסעב עריא ןרילרַאפ לענש יז טעװ (ןגעו עטלַא יד ףיוא) ןייג טעװ

 עטסקיטכיװ יד ,ןרעינישזניא ,סרעמרַאפ ,םירחוס ,ןריקנַאב ,עטנרעלעג

 ,עפָארטסַאטַאק ַא טָארד עיצַאנ רעד .ןטרעװ עלעירעטַאמ ןופ רעפעש

 ןעמענָא ןלעו רימ רעבָא ביוא ."המשנ ַא ןָא רעּפרעק ַא, ןרעוו טעוװ יז

 -עלגינעק רעד ןופ רעדילגטימ עלַא טרילרַאפ ךיירקנַארפ זַא ,טרעקרַאפ

 ,ןלַאנידרַאק ,ןלַאשרַאמ ,רעבעגטַאר-הכולמ ,ןרָאטסינימ עלַא ,החּפשמ רעכ

 טעװ רעייגקידייל ןוא ןטיזַארַאּפ-רעמיטנגיא טנזיױט 10 ןוא ןטקעפערּפ

 ךיז טנכער סָאװ סָאד .הכולמ רעד סטכעלש םוש ןייק ןעגנערב טשינ סָאד

 -יס"ןעס טיול טסייה סָאד) "ןרָאטקודָארּפא יד ןענייז סָאד ,ךעלסילשסיוא

 -טנַאה ,םירעיוּפ ,רעטעברַא ,םירחוס ,ןריקנַאב ,רעלעירטסודניא יד :ןָאמ

 ןבָאה ןפרַאד ייז ,טכַאמ עשימָאנָאקע יד ןבָאה ייז .(ערעדנַא ןוא רעקרעוו

 ?עשיטילָאּפ יד

 (סקרַאמ) "ריווערט ןופ איבנ רעד; ןעוװעג םורַא ױזַא זיא טכערעג

 -סױרַא ,ןטסילַאיצָאס עשיּפָאטוא יד וצ ןענָאמיס-ןעס טנכערַאפ טָאה סָאװ

 ײב ;ךעלקריוװ ןוא .ןעקנַאדעג עלופטרעוו ענייז ןופ ליפ ייברעד קידנביוה

 ,"טשינרָאג ןגָאמרַאפ עכלעוו יד, וצ עיטַאּפמיס ןוא ליפעגטימ ןפיט ןייז

 -ןעס רעביא טיג ,קילג ןוא טפנוקוצ רעייז רַאפ גרָאז רעצנַאג ןייז ייב

 עשיטקַאפ ,עצנַאג יד "םעטסיס ןלעירטסודניא, םעיינ םעד ןיא ןָאמיס

 ץיּפש ןיא ןייטש ןפרַאד ייז .רעלעירטסודניא ןוא ןריקנַאב יד וצ טכַאמ

 טיול רָאנ טשינ ןעמוקַאב ןוא עיצקודָארּפ יד ןרינַאלּפ ,הכולמ רעד ןופ

 טל ,"גָארטיײב ןלַאיצָאס, ןטיול ךיוא רָאנ ,ןטייקיאעפ ןוא טעברַא רעד

 ,ןײרַא ןגָארט ייז סָאװ ןלַאטיּפַאק יד

 ןוא רעלעירטסודניא ,םירחוס עסיורג ,ןריקנַאב יד קידנקינייארַאפ

 "עג טשינ ןָאמיס-ןעס טָאה "רעלעירטסודניא; סַאלק ןייא ןיא רעטעברַא

 ,טַאירַאטעלָארּפ ןוא עיזַאושזרוב רעד ןשיוװצ םזינָאגַאטנַא ןסַאלק םעד ןעז

 וצ טרילעּפַא טשינ טָאה רע סָאװרַאפ ךעלדנעטשרַאפ ןיוש טרעוו םעד ןופ

 .עכייר יד ןופ ןסיוועג םוצ רָאנ סַאלק-רעטעברַא ןופ חוכ ןטריזינַאגרָא םעד

 -ַאב ןיא טמענ ןעמ ןעװ גנַאגוצ םעד טָא ןייטשרַאפ ןעמ ןָאק רעכיז

 ןעוועג ,ןעמוקעגפיוא סָאװ רָאנ ןַאד זיא סַאלק-רעטעברַא רעד זַא ,טכַארט

 .ןפלָאהַאבמוא ןוא ךַאװש

 ,חוכ ןכעלטפַאשלעזעג ןייק םיא ןיא ןעזעג טשינ טָאה ןָאמיס-ןעס

 ,תונמחר ןבָאה ףרַאד ןעמ רעכלעוו ףיוא עסַאמ עקידנדייל יד רָאנ

 -ָאעט עשיטסיסקרַאמ עלַא רעטנוא ןכיירטש סָאד ןוא -- ךָאד ןוא
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 .עשיטסילַאיצָאס ַא ןעוועג ןענָאמיס-ןעס ןופ גנובערטש יד זיא -- רעקיטער

 יד .עיצַאטַאולּפסקע-ןסַאלק יד ןטכינרַאפ וצ געו ַא טכוזעג טָאה רע

 "םעטסיס ןלעירטסודניא, ןייז ןיא עיזַאושזרוב רעד ןופ לָאר עקידנריפ

 -סגנואיורטרַאפ רעד ןייז טפרַאדעג טָאה יז סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב זיא

 ןרעכיזרַאפ ,סעיצַאקיפילַאװק יד קנַאד ַא ןוא ,טפַאשלעזעג רעד ןופ ןַאמ

 ןפיוא טשרע ..רעטעברַא םעד ןבעל קיטסייג ןוא לעירעטַאמ קידריװ ַא

 םזיּפָאטוא םעד ןוא ןרעלעפ יד ךעלטייד ןיוש ןָאמיס-ןעס טעז טעב-ןטיוט

 ערענָאיצולָאװער יד רעטנוא טכיירטש רע ןוא גנַאג-ןעקנַאדעג ןייז ןופ

 -ַאב זיא סָאװ ,חוכ ןטריזינַאגרָא ,ןקיטכעמ סלַא טאירַאטעלָארּפ ןופ לָאר

 -סילַאיצָאס רעיינ רעד טימ ןריפנָא קידנעטשטסבלעז ןוא ןעיוב וצ ןפור

 ,טפַאשלעזעג רעשיט

 ןעקנַאדעג עפיט ליפ ױזַא טגָאמרַאפ טָאה ןָאמיס ןעס ןופ ערעל יד

 ןכעלטּפַאשנסיװ ןרַאפ לַאירעטַאמ-יױב סלַא ןעניד טנעקעג ןבָאה יז זַא

 תוטיש עשיטסילַאיצָאס עלַא םיא וצ ןָא ןדניב ךיוא רַאפרעד .םזילַאיצָאס

 .ןעגנוטכיר ןוא

 ךיױא טנכערַאפ ןָאמיס-ןעס טָאה "רעלעירטסודניא, סַאלק םעד וצ (1

 .רעטעברַא יד
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 רעקיטעדאעט רעד - סקראמ לדאק
 רענאיצולאוווד ןוא

 סָאװ ךָאנא : ףרווורָאפ ןכעלגעמ ַא ףיוא גנורעפטנערַאפ ַא םעלַא רַאפ

 ףזיוװעגנָא ,טגָאזעג טָאה רע סָאװ ןיוש ןסייו עלַא ?םיא ןגעוו ןביירש

 ,טרעהעג ,טנעיילעג ,טדערעג םיא ןגעוו ןיוש ןעמ טָאה ליפ ױזַא .טניימעג

 טשינ ןיוש ןענָאק ,הטיש ןייז ןוא םיא ןגעו ןעקנַאדעג עיינ םוש ןייק זַא
 ,"ייג ןייז

 לא לא
 יא

 -רעד) ךָאלב קרַאמ ,רעקירָאטסיה רעשיזיוצנַארּפ רעטמירַאב רעד

 רעמ ןענייז ןשטנעמ , :ןבירשעג טָאה (ךדיי סלַא סיצַאנ יד ךרוד ןסָאש

 םעד טימ טלָאװעג טָאה רע ."סעדייז ערעייז וצ יװ ,ןטייצ ערעייז וצ ךעלנע

 זַא ,רעקידרעירפ רעד יו ,שרעדנַא טכַארט רוד רעיינ רעדעי זַא ,ןגָאז

 ,ךיז ןטייב ןטייצ יוװ ױזַא ןוא .טייצ ןייז ןופ דניק ַא זיא שטנעמ רעדעי

 רוד רעדעי טביירש ךיוא רַאפרעד .ייז טימ ןעמַאזוצ רימ ךיוא ךיז ןטייב

 עיינ וצ טייגרעד רע לייו רַאפרעד רָאנ טשינ יינספיוא עטכישעג יד

 ַא ףיא טעז רע לייו ,םעד בילוצ ךיוא רָאנ ,ןזיײװַאב ,ןטקַאפ ,םירוקמ

 ןטכענ םעד ,רבע םעד ןפוא םעיינ

 טנייה ןפערט רימ סָאװרַאפ ךעלדנעטשרַאפ ךיוא זיא רַאפרעד

 יז .טנַאה ןיא ןסקרַאמ טימ ןשטנעמ ערעטלע ןוא עכעלטנגוי רעטנזיוט

 סָאװ ,טלעו רעשימרוטש רעיינ רעזדנוא ןיא יינספיוא ןענעייל םיא ןליו

 זיא יצ .,טרעדנוהרָאי רעזדנוא ןיא טרעדנעעג ךיז לַאקידַאר ױזַא טָאה

 רע טָאה יצ ? האובנ רעסיורג ןייז ןופ ןגעוו יד ףיוא ןעגנַאגעג שיטקַאפ יז

 -עג יד ןיװרַאד יו ,עטכישעג רעד ןופ ןצעזעג יד טקעדטנַא ךעלקריוו
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 עסיװעג יו -- שיטקַאפ רע זיא יצ ?טפַאשנסיװ-רוטַאנ רעד ןופ ןצעז

 רעד בא !עטכישעג רעד ןופ קינרעּפָאק רעד -- ןָא ןזייוו עטנרעלעג

 ,דרע יד טגעװַאב ןוא ןוז יד ןטלַאהעגנייא טָאה -- סָאנָארטסַא רעסיורג

 ,"טסייג-טלעוו, םעד ,עיידיא עטקַארטסבַא יד ןטלַאהעגנייא סקרַאמ טָאה

 יקריוו םעד סלַא ,שטנעמ םעד טגעװַאב ןוא ,טָאג ,טדערעג זעיגילער רעדָא

 ,חוכ-ריצודָארּפ ןקידנרידיצעד םעד סלַא ,עטכישעג רעד ןופ רעפעש ןכעל

 ,גנולקיװטנַא רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןופ ןּפַאטע עלַא ףיוא

 ,רעזייוו-געוו ןכעלטפַאשנסיװ םעד ןפַאשעג ךיוא סקרַאמ טָאה םיא רַאפ

 רעטסטנעָאנ ןייז ןטילעג ןוא טפמעקעג טרעטסײגַאב רע טָאה םיא רַאפ

 טימ ור רעקיבייא ןייז וצ ,טנגעזעג םיא טָאה ,סלעגנע ,טניירפ-סנבעל

 ַא רָאנ ןעװעג זיא ,ןַאמסטּפַאשנסיװ סלַא סקרַאמ; : רעטרעוװ עקידנגלָאפ

 -ָאװער ַא ןעװעג לכ םדוק זיא רעכלעוו ,שטנעמ םעד ןסקרַאמ ןופ לייט

 -טימ -- ןטלַאהעג רע טָאה עבַאגפיוא-סנבעל רעתמא ןייז רַאפ ,רענָאיצול

 ןגעוו ןיײזטסוװַאב סָאד םיא ןבעג ,סַאלק-רעטעברַא םעד ןעיײרפַאב ןפלעהוצ

 טפמעקעג טָאה רע ןוא ..חוכ םענעגייא ןוא ןשינעפרעדַאב ,עגַאל ןייז

 רע .ףשטנעמ ערעדנַא קינייו רעייז יוװ ,גלָאפרעד ןוא טפַאשנדייל טימ

 ןעמָאנ ןייז ..ןענָאילימ ןופ טנייװַאב ןוא טבילעג ,טרערַאפ ןברָאטשעג זיא

 ."וטפיוא-סנבעל ןייז יו טוג ױזַא ,רעטרעדנוהרָאי ךרוד ןבעל טעװ

 םוש ןייק .טקיטעטשַאב םָאקלופ ךיז ןבָאה רעטרעװ עקיזָאד יד

 ןוא רעצרעה יד ןעגנַאפעג טשינ טָאה ,םיא ךָאנ ןוא םיא זיב ,רעקנעד

 טימ .רע יוװ ,טייהשטנעמ רעד ןופ לייט רעקידנגיוורעביא ַאזַא ןופ תומשנ

 ךיוא רָאנ ,רעגנעהנָא רָאנ טשינ ןעמָאנ ןייז ןענָאמרעד דובכה-תארי

 ,(1963 ןברָאטשעג) רע-23 רעד ןַאשז טסּפױּפ רעסיורג רעד .רענגעק

 ,טלעטשעגטסעפ טָאה ןטסיעטַא יד טימ גָאלַאיד ַא וצ קידנפור

 רעד ןיא (..} סיוא ךיז טקירד םזיסקרַאמ ןופ קנַאדעג-טּפיױה רעד זַא

 .?ןשטנעמ דישרעטנוא ןָא עלַא רַאפ קילג ןוא רשוי ןופ טלעוו ַא וצ גנובערטש

 רעביירש עטמירַאב ,דיורפ ןוא ןייטשנייא יו ,עטנרעלעג עסיורג ךיוא רעבָא

 ןטסימָאנָאקע עזַאושזרוב ייר ַא ,ימַאק .,יעווגנימעה ,רעגנַאװטכיױפ יו

 ןוא רעקנעד ,עטנרעלעג ערעדנַא ליפ ןוא רעקירָאטסיה עכעלרעגריב

 ןסקרַאמ ןופ טסנידרַאפ ןכעלברעטשמוא םעד; רעטנוא ןכיירטש רעלטסניק

 ,עיפָאזָאליפ ,עימָאנָאקע) טּפַאשנסיװ רעלַאיצָאס רעד ןופ ןגייווצ עלַא רַאפ

 ַא ןעמענרַאפ טעװ טסויב ןייז; .(ערעדנַא ןוא עיגָאלָאיצָאס ,עטכישעג
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 קרַאמ) "ןטייצ עלַא ןופ רעקנעד עטסערג יד ןופ ןָאעטנַאּפ ןיא טרָא קידובכב

 ,("עטכישעג רעד ביול ַא, קרעװ ןייז ןיא ךָאלב

 לא א
* 

 רעד ןיא 1818 יַאמ ןט-5 םעד טלעװ רעד ףיוא ןעמוקעג זיא רע

 סרעטָאפ םעד ,רעטעפ ןייז ווו ,(ץניוװָארּפ-"ןייר) רעירט טָאטש רעשישטייד

 (הנח) טעירנעה ,עמַאמ סקרַאמ ךיוא .בר ַא ןעוועג זיא לאומש ,רעדורב

 ךָאנ טָאה עכלעוו ,החּפשמ רעשינבר ַא ןופ טמַאטשעג טָאה ,גרובסערּפ

 -עה .דנַאלָאה ןייק ןרַאגנוא ןופ טרעדנַאװעגסױא טרעדנוהרָאי ןט-17 ןיא

 עשינבר יד ןגיוצעג ךיז תוחּפשמ עדייב ןיא טָאה רָאי טרעדנוה 2 רעכ

 -רעביא יז טָאה סָאװ ,רעד .רוד וצ רוד ןופ קידנעייגרעביא עיסעפָארּפ

 רעכלעוו ,(שריה) לעשריה ,ןסקרַאמ ןופ רעטָאפ רעד ןעוועג זיא ןסירעג

 -טימ ןרָאװעג ,טרעדנוהרָאי ןט-718 ןיא עכעלטנגוי עשידיי ליפ יװ ,זיא

 ,טסייג-סגנורעלקפיוא ןשיזיוצנַארפ ןופ ןסירעג

 ןופ קרעװ יד ףיוא םירפס עשידיי עקילייה יד ןטיברַאפ טָאה רע

 ַא ןוא עיזַאנמיג עכעלטלעו ַא טקידנערַאפ ,ָארעדיד ,ָאסור ,רעטלָאװ

 -עילימַאפ םעד ךיוא רע טָאה ןַאד .טעטלוקַאפ-טעטיזרעווינוא ןשידירוי

 -נַאק"ןטַאקָאװדַא ןַא טנפעעג ןוא סקרַאמ ףיוא יכדרמ ןופ ןטיבעג ןעמָאנ

 ןופ רעניוונייא יד ןשיוװצ טנַאקַאב לענש ןרָאװעג זיא רע .עירָאלעצ

 .""שטנעמ רענעטירשעגרָאפ ןוא רעקיצרַאה רעגולק , סלַא רעירט

 -ירוי ַא ןופ טמַא ןטלָאצעג טוג ַא רעביא רע טמענ ,םעד ךָאנ ץרוק

 -רַאפ ןענָאעלָאּפַאנ ןופ תולּפמ עטשרע יד ךָאנ רעבָא .רעבעגטַאר ןשיד

 יד ,סנטסָאּפ-סגנוריגער ןעמענרַאפ וצ ןדיי גנוריגער עשיסיירּפ יד טרעוו

 ןבילקעגסיוא ךיוא טָאה געוו םעד .דמש ןַאד ןעוועג זיא גנוטער עקיצנייא

 -וצ עדניימעג רעשיטנַאטסעטָארּפ רעד וצ קידנטערטוצ ,רעטָאפ סקרַאמ

 שריה ןעמָאנרָאפ םעד קידנטייב ןוא החּפשמ רעצנַאג רעד טימ ןעמַאז

 .ךירנייה ףיוא

 יָארּפ-טרעדנוהק סלַא ןייגנָא טנָאקעג טָאה סקרַאמ ךירנייה ביוא

 ןעזסיוא ןכעלרעסיוא ןוא ןרעינַאמ ,ךַארּפש רעד טימ "שטייד רעקיטנעצ

 טימ ייס .(עמַאמ סקרַאמ) טעירנעה בייוו ןייז ןעוועג רערעווש סָאד זיא

 ךָאנ יז זיא ךַארּפש רעד טימ םעלַא רַאפ ןוא ןעזסיוא ,טייקכעלטיז רעד

 טָאה ןבעל ףוס ןזיב ."וַארּפ, רעשישטייד ,"רערעכיז, ַא ןופ ןעוועג טייוו
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 "עגנייא ךיז טָאה ןורכז סקרַאמ לרַאק ןיא .שטייד ןטכעלש ַא טדערעג יז

 ,טכַאמעג לַאטיּפָאק ךס ַא טלָאװ לרַאק רעד ןעוו, :לטרעװ ריא טצירק

 ..."רעכיילג לסיב שּפיה ַא ןעוועג טלָאוװו ,לַאטיּפַאק ןגעוו ןביירש וצ טַאטשנַא

 סקעז טלייצעג טָאה עכלעוו ,החּפשמ-סקרַאמ רעסיורג רעד ןיא

 טנכייצעגסיוא ךיז טָאה רע .רעטסטבילַאב רעד ןעוועג לרַאק זיא רעדניק

 רעקידלדורּפש ןוא רָאמוה ,ץנעגילעטניא רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא טימ

 טָאה רעכלעוו ,רעטָאפ ןופ גנונעפָאה עסיורג יד ןרָאװעג זיא רע .עיגרענע

 -טַאר ןטסטנעָאנ ךיוא רָאנ ,ןוז ַא וצ יו רָאנ טשינ ןגיױצַאב םיא וצ ךיז

 ,טניירפ ןוא רעבעג

 ןיא .גנונעכייצסיוא ןַא טימ לושי-לטימ יד טקידנערַאפ טָאה לרַאק

 שטנעמ ַא, :קנַאדעג ןקידנגלָאפ רע טקיביײארַאפ עמעט רעלַארוטַאמ רעד

 ןופ ליוו םעד רַאפ וויטקַא זיא רע ןעוו ,ןַאד רָאנ ןעמָאקלופרַאפ ךיז ןָאק

 ןָאק ,ךיז רַאפ רָאנ טפַאש ןעמ ביוא .טבעל רע רעכלעוו ןיא טלעוו רעד

 ןייק לָאמניײק רעבָא ,טעָאּפ רעטמירַאב ,רעטנרעלעג רעסיורג ַא ןרעװ ןעמ

 "שטגעמ רעסיורג ךעלקריוו ,רעמָאקלופ

 עסיוועג ןוא רעטָאפ ןטעדליבעג ,ןויסערגָארּפ םעד רעסיוא רעבָא

 םעד ףיוא סולפנייא ןקיטסייג ןסיורג ַא טָאה ,רערעל ענעטירשעגרָאפ

 רעד ,טניירפ-החּפשמ ןוא ןכשיזיוה רעייז טַאהעג סקרַאמ לרַאק ןגנוי

 רענעק רעלופטכַארּפ ןוא לַארעביל ַא .ןעלַאפטסעװ ןָאפ ןָארַאב רעשיסיירּפ

 ןסקרַאמ ןיא טצנַאלפעגנייא רע טָאה ,רוטַארעטיל רעשיסַאלק רעד ןופ

 -רַאפ ךיוא ךיז טָאה סקרַאמ רעבָא .קרעוו ןוא רעביירש עסיורג וצ עביל

 רעטכָאט רעטנעגילעטניא-ךיוה ,רענעטָארעג ,רענייש-דליב ןייז ןיא טביל

 ןייז ןעו ןוא .םיא ןופ רעטלע רָאי ריפ טימ ןעוועג זיא עכלעוו ,ינעשז

 ןעלרַאק רַאפ ערעירַאק רעסיורג ַא ןגעוו טמיורט סָאװ ,רעטָאפ רעטגרָאזרַאפ

 ןופ טעטלוקַאפ ןשידירוי ןפיוא סױרַא םיא טקיש ,ןטמַאַאב-הכולמ סלַא

 -ץעייל רימ וװ ,ווירב ַא ןצרוק ןיא רע טמוקַאב ,טעטיזרעווינוא רענילרעב

 לייו ,גנוקיצטנַא ןייק ןפורעגסױרַא טשינ רימ ייב טָאה עזייר יד; : ןענ

 יד ןוא ,טולב ןיימ יו ,ןבעל טימ רעכַאװש ןריסלוּפ טעטש עסיורג יד

 ."יבעשז יוװ ןייש ױזַא טשינ זיא טסנוק

 עסיורג יירד ןבילברַאפ ןענייז ךיוא הפוקת רענילרעב רעד ןופ

 טָאה סקרַאמ רעגנוי רעד עכלעוו ,רעדיל-סעביל עקימַאלּפ טימ ןטפעה

 ,רעטָאפ ריא רַאפ םייחעג ןיא ייז לָאז רע ,ןטַאט םעד טקישעגרעביא

 .ינעשז ןבעגרעביא

206 



 ןבעל סקרַאמ ןיא ךורברעביא ןַא ןעמוקעג ךיוא זיא ןילרעב ןיא
 ,רעביירש-עטכישעג ןוא ןפָאזָאליפ עסיורג ןופ קרעוװ יד טימ םיא ןסייר סע
 ןטבילַאב ןוא ןטעטכַאעג ןופ ןגָארטרָאפ עפיט יד רע טרעה טפושיכרַאפ
 ץלַא ,טסילפ ץלַא ,ךיז טגעװַאב ץלַא; : לעגעה  רָאסעּפָארּפ-עיפָאזָאליפ
 עקיבייא ןייק ָאטשינ ,ןדנַאטשנגעק עקיבייא ןייק ָאטשינ .ךיז טרעדנערַאפ
 ,עייג רַאפ ץַאלּפ ןכַאמ וצ ידכ ,ןברַאטש ןוא ףיוא ןעמוק ייז .ןעיידיא
 ןיא רָאפ טמוק רע ,רעקיבייא ןַא זיא סעצָארּפ רעד, ."ןעמרָאפ ערעכעה
 ץכעלרעניא יד ןענייז םעד ןופ טפַארק-ביירט יד .עטכישעג ןוא רוטַאנ רעד
 סױרַא ןטערט ןצַאזנגעק יד, ."ךיז ןשיווצ ףמַאק רעייז ,ןכורּפשרעדיװ
 ?טפַאשלעזעג ןוא רוטַאנ רעד ןיא דנַאטשנגעק ,ןזעוו ןדעי ןיא

 -טּפיוה יד ,לסילש םעד ןענופעג טָאה רע .טרעטסײגַאב זיא סקרַאמ
 גנַאג ןכעלטכישעג ןופ טפַארק עשימַאנידָאטױא ,עכעלרעניא יד ,הביס
 םעד ןיא רעמענלײטנָא רעוויטקַא ןַא טרעװו רֹע .טייהשטנעמ רעד ןופ
 ןשיפָאזָאליפ סלעגעה ןָא ןדנעװ עכלעוו ,רענַאילעגעה"גנוי יד ןופ זיירק
 -ער רעד ןופ קיטירק עקידנרעטעמשעצ ַא וצ ,קיטקעלַאיד ןייז ,דָאטעמ
 ,עיכרַאנָאמ רעשיסיירּפ רעקידנליופ ןוא עיגיל

 -קָאד , ןופ רוגיפ עלַארטנעצ יד טרעװ סקרַאמ רעקירָאי*20 רעד
 זיא רע .רענַאילעגעהיגני יד ןופ בַאטש ןשיאעדיא םעד "בולק-ןרָאט
 םוכס ןקיזיר ,קיגָאל רענרעזייא טימ .לגילפ ןטסקניל ןייז ןופ טּפיױה רעד
 ןוא ןטנענָאּפָא יד רע טּפַאלקעצ ,טנַאלַאט ןשירָאטַארָא-שימעלָאּפ ,,ןסיוו

 ,גנונעקרענַא ןוא גנוקיצטנַא סיױרַא טפור

 םיא וצ טגָאז -- "ןעקנַאדעג ןופ ןיזַאגַאמ רעתמא ןַא טסיב וד;
 -ןטס עכעלטפַאשנדײל יד ןופ רעמענלײטנָא ןַא .עפָאק רָאסעּפָארּפ רעד
 לעטשא :רבח ַא סנייז וצ ןסקרַאמ ןגעוו רע טביירש ,סעיסוקסיד-ןטנעד
 -רַאפ ןלעגעה ןוא ענייה ,ןגניסעל ,ןכַאבלָאה ,ןרעטלָאװ ,ָאסור רָאפ ךיז
 ,"ןסקרַאמ ךיז רַאפ ןבָאה טסעװ ןוא ןָאזרעּפ ןייא ןיא טקיניײא

 -ָאליפ רָאנ רוטַאקָאװדַא טשינ -- ףורַאב ןייז ןענופעג טָאה סקרַאמ
 -רעסיד-רָאטקָאד ןייז טקידיײטרַאפ רע ןעוו ,טלַא רע זיא רָאי 23 .עיֿפָאז
 -יּמע ןוא רעשיטירקָאמעד רעד ןשיװצ דישרעטנוא םעד ןגעוו, עיצַאט
 -טנע רעד לעוטקַא קיביײא זיא ריא ןופ .?עיפָאזָאליפ-רוטַאנ רעשיערוק
 ןבעגעג טָאה ,(ןיעטעמָארּפ גרַאב םוצ רעטדימשעגוצ רעד סָאװ רעפ
 יז ,לָאמנייק , :סואעז טָאג -טּפיױה ןופ רעניד ןעיירטעג םעד ,ןסעמרעה
 "יוורעס ןייד ףיוא לרוג ןשיגַארט ןיימ ןטיברַאפ טשינ ךיא טלָאװ ,רעכיז
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 ַא ןביילב וצ רעדייא גרַאב םוצ טדימשעגוצ ןייז רעסעב ליוו ךיא .םזיל

 טעברַא-עיצַאטרעסיד ןייז ןיא טָאה סקרַאמ ."ןסואעז ןופ רעניד רעיירטעג

 ןכָארטשעגרעטנוא רעפטנע םעד

 רעגנוי רעטבַאגַאב רעד טָאה ןעמיורט ןוא תומולח עסיז טימ לופ

 -טַאװירּפ סלַא טעברַא ןכוז ןעמונעג ,סקרַאמ ,עיּפָאזָאליפ ןופ רָאטקָאד

 -ױטנַא עסיורג יד ןעמוקעג זיא ָאד ןוא .טעטיזרעווינוא ןַא ףיוא טנעצָאד

 רַאפ ןסָאלשעג שיטעמרעה ןעוועג ןענייז ןלוש-ךיוה עשיסיירּפ יד .גנוש

 רענעלּפ יד ןבעגפיוא זומ סקרַאמ .רעשרָאפ ןוא ןטנרעלעג ןלַאקידַאר ןדעי

 ,קיטסילַאנרושז וצ ןעמענ ךיז ןוא ערעירַאק רעשימעדַאקַא ןַא ןופ

 -עביל רעד ןופ רָאטקַאדעריטּפױה םעד ןופ טניירפ רעטנעָאנ סלַא

 סריא רע טרעװ ,"גנוטייצ עשינייר , ןלעק ןיא גנוטייצ רעזַאושזרוב-לַאר

 ןעלקיטרַא עפרַאש ,עשיטילַאנַא-ףיט ענייז .רעטעברַאטימ רעליבַאטס ַא

 קיסייב ןוא קידתונמחרבמוא ןָא טפיירג רע .גנורעטסייגַאב סױרַא ןפור

 -ירָאטױא-הכולמ עטסכעה יד ,גנובעגצעזעג ערענָאיצקַאער יד ,רוזנעצ יד

 ךָאנ טרעוו ,סקרַאמ טסילַאנרושז (רעקירָאי:24) רעטסגניי רעד .ןטעט

 -עּפש עכלעזַא רעטנוא ןגיל'ס ןכלעוו ,רָאטקַאדער-טּפױה ןטַאנָאמ עכעלטע

 ערעדנַא ןוא עגור ,סעה השמ .,רעוַאב ,ךַאברעיױפ יװ ,ןטיײקטמירַאב ערעט

 ,"גנוטייצ רעשיניירפ רעד ןופ רעטעברַאטימ

 רעטרעדנוה .ענובירט רעטיירב ַא ןיא גנוטייצ יד טלדנַאװרַאפ סקרַאמ

 ןוא טכערמוא יד ןָא טפיירג ןעמ ,ןטלַאּפש עריא ףיוא ןביירש רענעייל

 וליפא טשינ טניױש ןעמ .ןצעזעג-רעקנוי עלַאדָאעפ יד ןופ עילַאנַאכקַאװ

 ,טכעלטנפערַאפ ןרעוו ןעגנוניימ עלַא ןוא .ךרַאנָאמ "ןטבלַאזעג-טָאג, םעד

 ליפ יד ןעוו .קימיטשנייא טשינ זיא עיצקַאדער יד עכלעוו טימ ,יד ךיוא

 -ייצ יד טרעוו ,ןפלָאהעג טשינ ןבָאה ןענַאגרָא-טכַאמ יד ןופ ןעגנונערָאװ

 ,טרעוורַאפ גנוט

 רעטבילעג-סייה ןייז טימ סקרַאמ טַארײה 1842 רָאי ןבלעז ןיא

 ןעמוקעגרָאפ ךיוא זיא ָאד .זירַאּפ ןייק רעבירַא ךיז טגָארט ןוא ינעשז

 -ָאליפ ןופ גנַאגרעביא רעקיטליגדנע רעד --- ץזָאפרָאמַאטעמ עסיורג ןייז

 -ריב ,ןרענָאיצולָאװער םענופ ןוא ,םזילַאירעטַאמ וצ םזילַאעדיא ןשיפָאז

 -טּפיוה רערענָאיצולָאװער רעד ןיא .םזילַאיצָאס וצ םזיטַארקָאמעד ןכעלרעג

 -רעטעברַא רעד טימ טקעריד סקרַאמ ךיז טנעקַאב עּפָארײא ןופ טָאטש

 -ענָאיצולָאװער טימ ,רוטַארעטיל רעשיטסילַאיצָאס רעד טימ ,גנוגעוװַאב

 ןוא עטנַאקַאב עטנעָאנ ענייז .רעביירש ןוא רעקנעד ,רעקיטערָאעט ער
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 ,רעטעּפש רָאי ַא ןוא (2 עבַאק ,ןינוקַאב ,ןָאדורּפ ,ענייה : ןַאד ןרעװ טניירפ

 .סלעגנע ךירדירפ ,רעטעברַאטימ-טנבעל רעטסנעָאנ ןייז

 -כיו רעד ןעוועג זיא זירַאּפ ןיא טלַאהפױא רעקירעי-יירד רעד

 ןסקרַאמ ןופ גנורימרָאפ רעשיטקַארּפ יו רעשיטערָאעט רעד רַאפ רעטסקיט

 -ַאמ יד טעדנירגַאב רע טָאה ָאד .רענָאיצולָאװער ןֹוא טסילַאיצַאס סלַא

 ,טייקיסעמצעזעג ריא ןוא עטכישעג רעד ןופ גנוסַאפפיוא עשיטסילַאירעט

 -ַאב ךעלטפַאשנסיװ טָאה סָאװ ,רענָאיּפ סלַא ןטָארטעגסױרַא רע זיא ָאד

 ןויסערגָארּפ םעד סלַא סַאלק-רעטעברַא ןופ לָאר עשירָאטסיה יד ןטכיול

 ,טפַאשלעזעג עיינ ַא ןעיוב ףרַאד סָאװ ,חוכ ןלַאיצָאס

 טרעהעג ,1845 רַאורבעפ זיב 1843 רעבָאטקָא ןופ ,הפוקת רעזירַאּפ יד

 טקעריד טמעטָאעג רע טָאה ָאד .ןבעל סקרַאמ ןיא עטסרַאבטכורפ יד וצ

 ןלַאיצָאסק םעד טימ טנעָאנ רעד ןופ ךיז טנעקַאב ,ןפמַאק-רעטעברַא טימ

 עשירָאטסיה ַא טגײלעגפױרַא טָאה ןיילַא עטכישעג יד ןעמעוו ףיוא ,"זיר

 רעיינ ַא ןופ רעיוב ןוא ,רעטלַא רעד ןופ רעבערגַאב , םעד ןופ עיסימ

 ,?טפַאשלעזעג

 ןסיורג םוצ ןסקרַאמ ןופ ןבירשעג ,ווירב ַא ןבילבעג זיא געט יד ןופ

 :טרָאד ןענעײל רימ .ןכַאברעױפ טסילַאירעטַאמ-ףָאזָאליּפ ןשישטייד

 טשינ ליומ (.ג .ט-רעטעברַא) רעייז ןיא זיא טפַאשרעדורב עכעלשטנעמ;,

 ,ימ ןופ טרעטַאמעגסיױוא ,טכיזעג רעייז ןופ ןוא ,תמא ןַא רָאנ ,עזַארפ ןייק

 ,"טיײקיצרַאהטוג ןוא טייקיטומסיורג ריד ףיוא טנייש

 ןבולק ערענָאיצולָאװער יד טימ סקרַאמ ךיז טנעקַאב זירַאּפ ןיא

 טסיגָא טסילַאיצָאס רעשיּפָאטוא ,רעשידלעה רעד סױרַא טפָא טערט'ס יו

 ןעװֶָא ןוא עירופ ,ןָאמיס-ןעס ןופ קרעוו יד יונעג טרידוטש רע .יקנַאלב

 ,דנַאברַאפ-רעקרעװטנַאה ןוא -רעטעברַא םעד טימ ךיז טדניברַאפ ןוא

 ןָאדנָאל ןיא עלַארטנעצ ןייז טַאהעג טָאה סָאװ ,"עקידרשוי יד ןופ דנוב;

 -רעטניא עטשרע יד ןעמוקעגפיױוא רעטעּפש רָאי עכעלטע זיא םיא ןופ

 ."דנוב-ןטסינומָאק רעד; ,עיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עלַאנָאיצַאנ

 ןטימ ןעמַאזוצ ,סקרַאמ רעקירָאי-26 רעד ךיוא טריגַאדער זירַאּפ ןיא

 -יױצנַארפ-שטייד יד; לַאנרושז םעד ,עגור דלָאנרַא טסיצילבוּפ ןלַאקידַאר

 -ָאילימ ןופ טעּפָארּפ רעכעלטפַאשנסיװ, רערעטעּפש רעד ."רעכיברָאי עשיז

 וצ המדקה, :ןעלקיטרַא עקיטכיוו ייוצ טכעלטנפערַאפ טרָאד טָאה יןענ

 ."עגַארפ-ןדיי רעד ןגעווא ןוא ?עיפָאזָאליפ-טכער סלעגעה ןופ קיטירק רעד

 רעד ןופ יוברעביא ןופ רעדנירגַאב סלַא סױרַא ןיוש רע טערט ייז ןיא
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 -סיה רעד טימ גנַאלקנייא ןיא תודוסי עשיטסילַאיצָאס ףיוא טפַאשלעזעג

 ןייטשרַאפ וצ סַאלק-רעטעברַא םעד טפור רע .טייקיסעמצעזעג רעשירָאט

 -עג ןייז ,לָאר (עקידנריפנָא) עשינָאמעגעה ןייז ,עיסימ עכעלטכישעג ןייז

 רעד ןוא גנואיירפַאב רענעגיא רעד רַאפ ףמַאק ןיא חוכ ןכעלטפַאשלעז

 .עטפַאלקשרַאפ ןוא עטקירדרעטנוא עלַא ןופ גנואיירפַאב

 "ער רעלַאיצַָאס רעד ןופ טייקכעלדײמרַאפמוא רעד ףיוא קידנזיײװנָא

 -ָארּפ ןשיטסילַאטיּפַאק ןופ שרַאמסיורָאפ םעד ןופ טַאטלוזער סלַא ,עיצולָאװ

 ןצַאזנגעק-טּפיוה ענייז ןופ ךיז ןפיטרַאפ םעד ןופ ,אפוג םעטסיס-עיצקוד

 ןטַאװירּפ ןוא סעצָארּפ-עיצקודָארּפ ןכעלטפַאשלעזעג ןשיוצ םעלַא רַאפ)

 -לעזעג יד טלַאּפש סָאװ ,(ןענָאילימ ןופ ןטכורפ-סטעברַא יד ןענעגייאוצ

 םעד רעטנוא רע טכיירטש -- זיורבפיוא ןלַאיצָאס סױרַא טפור ,טּפַאש

 רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצָאס יד : גנוטער ןוא געווסיוא ןקיצנייא

 טשינ טַאירַאטעלַארּפ ןופ טפַארק יד סקרַאמ טעז ךיוא רַאפרעד .טפַאשטריװ

 ןיא -- ןיזטסוװַאב ןייז ןיא ךיוא רָאנ טײקטריזינַאגרָא ןייז ןיא זיולב

 -ַאיצַאס ןכעלטפַאשנסיװ ןופ ןּפיצנירּפ ןוא ןעקנַאדעג-טּפיױוה יד ןגָארטנײרַא

 ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןיא םזיל

 ךיוא ףרַאד תודוסי עיינ ףיוא טפַאשלעזעג רעד ןופ יוברעביא רעד

 עלַאנָאיצַאנ יד ייז ןשיווצ ,ןעמעלבָארּפ עטקיטייוועגנָא ערעדנַא עלַא ןזייל

 ךיוא רַאפרעד .ןטייהרעדנימ ןוא רעקלעפ עטקירדעגרעטנוא ןופ עגַארפ

 ןטקיטייװעגנָא םעד טימ ןרָאי ןופ ךשמ ןיא ןעמונרַאפ ךיז סקרַאמ טָאה

 .עגַארפ -ןדי רעד טימ ןוא קלָאפ ןשיליוּפ ,ןשידנעלריא ןופ םעלבָארּפ

 -בעפ ןיא ןבירשעג לקיטרַא לעיצעּפס ַא טעמדיוועג רע טָאה רעטצעל רעד

 ?עגַארפיןדיי סרעוַאב ןופ קיטירק יד; ןעמָאנ ןרעטנוא 1844 רָאור

 ןצַאזנגעק יד זַא ,(3 רעוַאב ָאנורב ןופ ןריפסיוא יד קידנפרַאװּפָא

 רעד ןופ ןפַאשּפָא ןטימ ןדניושרַאפ ןלעוו ןטסירק ןוא ןדיי ןשיווצ

 "ָאנָאקע ןַא טימ ןָאט וצ ָאד ןבָאה רימ זַא ,ןָא סקרַאמ טזייוו ,עיגילער

 -עגרַאפ ןטימ ,טפַאשלעזעג רעד ןופ יוברעביא ןטימ זַא ; םעלבָארּפ ןשימ

 רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ גיז ןטימ ,ןעלטימ-עיצקודָארּפ יד ןכעלטפַאשלעז

 טימ ,קינטנעצָארּפ ,רחוס ,ריקנַאב-דיי רעד ןדניוװשרַאפ טעװ ,גנונעדרַא

 .טעברַא רעדמערפ ןופ רעצונסיוא רעד טרָאװ ןייא

 יָארּפ עשידיי עלַאנָאיצַאנ סָאד ןעזעג טשינ סקרַאמ טָאה םורַא ױזַא

 ןַאד זיא סָאװ ,םוטנדיי עשישטייד סָאד טריציפיטנעדיא טָאה רע .םעלב

 טנעמעלע רעשיטסילַאטיּפַאק ַא טייחרעמ רעקידנגיוורעביא ןייז ןיא ןעוועג
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 ןטימ (ערעדנַא ןוא רעלדנעהניילק ,רעלעירטסודניא ,םירחוס .,ןריקנַאב)

 .קלָאפ ןשידיי ןצנַאג

 יד זַא ,ייסע ןייז ןיא ןזיוועגפיוא טָאה רעקנעד רעקירעי--26 רעד

 -בָארּפ רערעדנוזַאב ,רענעסירעגּפָא ןייק טשינ זיא ןדיי ןופ עיצַאּפיצנַאמע

 "רעדנימ עלַאנָאיצַאנ עטקירדרעטנוא עלַא ןופ גנוגיטכערַאבכיײלג יד .םעל

 "ַאק םעד ןופ רעקלעפ עלַא ןופ גנואיירפַאב רעד טימ ןעמוק טעװ ןטייה

 ןעמוקַאב ןַאד ןלעװ ,ןדיי ךיוא םעד ןיא ,רעגריב עלַא .ךָאי ןשיטסילַאטיּפ

 ,טייהיירפ ןוא טייהכיילג

 ,סלעגנע ,סקרַאמ רָאנ טשינ ןטָארטרַאפ ןבָאה טקנוּפ-דנַאטש םעד

 עשיטילָאּפ ערעייז ןוא יקצָארט ןוא ןינעל ךיוא רָאנ ,לעבעב ,לַאסַאל

 זיא ןעמָאנ רעתמא ןייז ,דיי ַא) וָאטרַאמ קיועשנעמ רעד יו ,רענגעק

 ,.גרובמעסקול אזָאר ןוא יקסטיוק לרַאק יו (םיוברעדעצ ןעוועג

 ערעדנַא ליפ ןיא יװ ,ייסע ןטנָאמרעד ןביוא ןיא ייס זַא ,תמא זיא'ס

 רעקיטערָאעט ןוא רעוט-רעטעברַא עטשרע יד ןופ ןטפירש עשיטסיסקרַאמ

 ןליפ ,,טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ ןרָאי רע-60-40 יד ןיא ,עּפָארײא:ברעמ ןיא

 "שילַארָאמ ןיא רָאנ ,ןלַאנָאיצַאנ ןיא טשינ ,ןדיי יבגל ןָאט ןכעלטנייפ ַא רימ

 עטסקיטכיוו יד ,עּפָארײא-ברעמ ןיא ,ייז ןיא טעז ןעמ .ןיז ןשימָאנָאקע

 ןזייווס יו -- םעד ןופ ךיז טמענ סָאד .עיזַאושזרוב רעד ןופ רעייטשרָאפ

 ןגעוו יד סָאװ --- רעוט-רעטעברַא ןוא ןגָאלָאיצָאס ,רעקירָאטסיה ליפ ףיוא

 "עג ןענייז ,עּפָאריײא חרזמ ןוא ברעמ ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ

 .ערעדנַא לַארטעמַאיד ןעוו
 -ָאּפַאנ יד ןוא עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד ךָאנ ןופ הפוקת יד

 "ַאבכיײלג ןדיי עשיאעּפָארײא-ברעמ יד רַאפ טכַארבעג טָאה ,יײּפָאּפע-ןָאעל

 רעד ןיא ךיילג ןיירַא ןענייז ייז .עיצַאלימיסַא ןוא סערגָארּפ ,גנוגיטכער

 קיסעמילָאצ רעד .סעיציזָאּפ עקיטכיוו ריא ןיא קידנעמענרַאפ ,קימָאנָאקע

 ,עילַאטיא ,דנַאלשטייד ,ךיירקנַארפ ,דנַאלגנע ןיא בושי רעשידיי רעניילק

 "חוס ,רעלעירטסודניא ,ןריקנַאב עסיורג ןבעגעגסױרַא טָאה .ַא .א דנַאלָאה

 טעמכ טעז ןעמ .רעקיטילָאּפ ןוא ןטַאקָאװדַא ,םיריױטקָאד ,עטנרעלעג ,םיר

 ַא ןופ טדערעגּפָא ןיוש ,עּפָאריײא-ברעמ ןיא רעטעברַא עשידיי ןייק טשינ

 ,גנוגעוַאב-רעטעברַא רעשידיי

 יד ,ןדיי ןענָאילימ ןבעל ,עּפָארײא-חרזמ ןיא טייצ רעבלעז רעד ןיא

 עלעיצעּפס ןיא טרעדנוזעגּפָא ,קלָאפ ןשידיי ןצנַאג ןופ טייהרעמ עטולָאסבַא

 ,רעקישטניילק ַא .תופידר ןוא טכערמוא ףיוא טלעטשעגסיוא ,ןלַאטרַאװק
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 םעלַא רַאפ טײטשַאב סָאװ ,םוטרעגריב סָאד זיא ייז ןופ טכיש רעקניניד

 רעשידיי רעד ןופ טייהרעמ עדנגיוורעביא יד .רעלדנעהניילק ןוא םירחוס ןופ

 .ַא .א רעכעלב ,רעלָאטס ,רעדיינש ,רעטסוש עמערָא ןענייז גנורעקלעפַאב

 ַא עּפָארײא -חרזמ ןוא ברעמ ןשידיי ןשיװצ טגיל ןעעז רימ יװ

 רעקנעד ענעטירשעגרָאפ יד רַאפ טלעטשרַאפ רעכלעוו ,םוהת רעקיזיר

 -קריו סָאד רעוט ןוא רעקיטערָאעט-ברעמ עשיטסילַאיצָאס עטשרע ןוא

 "עג טָאה סקרַאמ רעקירעי-26 רעד ןעוו .קלָאפ ןשידיי ןופ דליב עכעל

 ָאנורב טניירפ ןייז ןופ גנולדנַאהּפָא רעד וצ גנולעטש עשיטירק ַא ןעמונ

 ןופ טעדמערפעגּפָא םָאקלופ ןעוועג רע זיא עגַארפ-ןדיי רעד רעביא רעוַאב

 -רַאפ םוש ןייק טַאהעג טשינ ריא טימ טָאה רע ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד

 טָאה ןרעוַאב קידנפיירגנָא .שיטערָאעט רָאנ טנעקעג ריא טָאה רע ,גנודניב

 טעװ ױזַא ביוא ןוא ."רעכַאש זיא םוטנדיי ןופ טלוק רעד , זַא ,ןזיוועגפיוא רע

 -ָארּפ יד ןכעלטפַאשלעזעגרַאפ ןטימ ,טפַאשלעזעג רעד ןופ יוברעביא ןטימ

 ןדניװשרַאפ ,גנונעדרָא רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ גיז ןטימ ,ןעלטימ:ריצוד

 ."רעכַאמ-רעכַאש , סלַא טסייה סָאד ,רעכלעזַא סלַא דיי רעד

 :טביירש רע .עפרַאש ַא זיא רעקנעד ןגנוי ןופ גנורילומרָאפ יד

 זיא רעכלעוו ,טנעמעלע רעלַאיצָאס-יטנַא ןַא זיא םוטנדיי עקיטציא סָאד;

 ,ךיוה ַאזַא וצ ןרָאװעג ןבירטעג גנולקיװטנַא רעכעלטכישעג רעד ךרוד

 גנוטּפיוהַאב רעפרַאש רעקיזָאד רעד ןופ ."ןזיילפיוא ךיז זומ רע סָאד

 טימ דיי ףירגַאב םעד טריציפיטנעדיא טָאה סקרַאמ זַא סיורַא טגנירד

 טימ םזילַאטיּפַאק סָאװ ,עבלעז סָאד זיא םוטנדיי .,לַאטיּפַאק ףירגַאב םעד

 !ןטייז עוויטַאגענ עלַא

 ןשיוװצ ,ןטקרַאמ ןופ רעקיטירק עכעלטניירפ ליפ ףיוא ןזייוו'ס יו

 טַאטלוזער ַא ןעוועג גנוצַאשּפָא עטפַאהרעלעפ יד זיא ,רערעהרַאפ ענייז ייז

 ןכעלטּפַאשנסיװ ןופ רעקיטערָאעט טּפיױה רעד סָאװ ,דליב ןשלַאפ םעד ןופ

 ןַאד ןענַאטשעג זיא ןגיוא ענייז רַאפ .ןדיי ןגעוו טַאהעג טָאה ,םזילַאיצָאס

 רעכעלטסירק רעד טימ ךיילגרַאפ ןיא סָאװ ,דיי רעשישטייד רעד רָאנ

 ,סַאלק ןזַאושזרוב ַא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ שיטקַאפ טָאה ,גנורעקלעפַאב

 .עיצַאנ ןייק טשינ ןוא

 זיא טייהרעמ רעטולָאסבַא ןייז ןיא בושי רעשידיי רעשישטייד רעד

 רעלעירטסודניא ,םירחוס לטימ ןוא סיורג ,ןריקנַאב ןופ ןענַאטשַאב ןַאד

 עווכיל טימ טקיטפעשַאב ךיז טָאה ןדיי לָאצ עסיורג ַא .רעלדנעהניילק ןוא

 .ןעוועג טשינ ןענייז רעטעברַא ןייק .(טנעצָארּפ ףיוא טלעג ןבעג)

272 



 "יירש ,עטנרעלעג ליפ ,ץנעגילעטניא עקרַאטש ַא ןגעקַאד זיא ןעוועג

 רעדָא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ טעדמערפעגּפָא םָאקלופ רעבָא ,רעב

 -ַאב-טלעוו רעד ןעוועג ןַאד זיא ,טכיש םעד ןופ רענייא .עטדמשעג ןיוש

 ןעמָאנ רעשיטקַאפ ןייז) ענרעב גיוודול רעביירש רעשישטייד רעטמיר

 ןופ סָאה רעד זַא ןבירשעג טָאה ךיוא רע .(ךורב ןעוװעג רעירפ זיא

 עיטַארקָאטסירַא רעד וצ סַאה ןייז ןופ ךיז טמענ דיי םוצ קלָאפ ןשישטייד

 םעד ןופ טכַאמ יד ןוא (דיי ןופ טסייה סָאד) טלעג ןופ טפַאשרעה יד .ללכב

 ןסַאמ-סקלָאפ עשישטייד יד ןופ ןגיוא יד ןיא ןעוועג ןענייז לדַא ןשישטייד

 ,טכַאמ רערענָאיצקַאערילַאדָאעפ רעד ןופ ןלייז יד --

 גנוריציפיטנעדיא עטפַאהרעלעפ יד זַא ,ןָא ןזייוו רעקיטירק עסיוועג

 ןשישטייד ןיא ןעז ,רעמ ךָאנ רעדָא ,םזילַאטיּפַאק ןטימ קלָאפ ןשידיי ןופ

 זיא סקרַאמ , סָאװ םעד ןופ ךיז טמענ קלָאפ עשידיי עצנַאג סָאד םוטנדיי

 רעטנוא ןעוועג ךָאנ זיא רע ."טסיסקרַאמ רעלופ ןייק ןעוועג טשינ ןַאד ךָאנ

 עיגילער קידנפמעקַאב רעכלעוו ,ןכַאברעױפ ןופ סולפנייא ןקרַאטש םעד

 עכעלטסירק יד זַא ןזיװעגנָא טָאה ,לעיצעּפס םוטנטסירק סָאד ןוא ללכב

 .רעשידיי רעד ןופ טכורפ עקיטסייג ַא זיא הנומא

 "ןעקנַאדעג ןייז זַא ,ןסקרַאמ רָאפ ןפרַאװ רעוט עשיטסילַאיצַאס ליפ

 ןיז ןיא רעטנעװקעסנָאק ןייק טשינ טייוו זיא עגַארפ-ןדיי רעד ןיא גנַאג

 ,לקיטרַא ןייז ןופ ביױהנָא ןיא ןילַא קידנדער .קיטקעלַאיד ןוא קיגָאל ןופ

 רע טגָארט ,רעטקַארַאכ ןרעדנַא ןַא עגַארפ-ןדיי יד טָאה דנַאל ןדעי ןיא זַא

 טשינ ,ןדיי עלַא ףיוא דיי ןשישטייד ןופ דליב סָאד רעביא רעבָא ךיילג

 יד ןופ עגַאל רעד טימ ךיז ןענעקַאב וצ ווװרּפ ןטסעדנימ םעד קידנכַאמ

 ,ךיירטסע ןוא ןלױּפ ,דנַאלסור ןיא ןסַאמ עשידיי עטקַאּפמָאק ןטסנײממַא

 וצ ןעמונעג טָאה סקרַאמ ןיוש רענעסקַאװרעד רעד זַא ,סיוא טעז |

 ,יקסטואק לרַאק ןופ לעיצעּפס ןוא רערעהרַאפ ענייז ןופ קיטירק יד שינעטנעק

 ןעמוקעג עגַארפ-ןדי רעד ןגעוו לקיטרַא ןַא ןיא 1872 ןיא זיא רעכלעוו

 ןפיוא ןזיוועגפיוא טָאה יקסטואק .רערעל ןייז יו ןריפסיוא עכעלצעזנגעק וצ

 טייטש סעצנַאג סלַא קלָאפ עשידיי סָאד זַא ,םוידוטס רעפיט ַא ןופ ךמס

 -סקלָאפ יד וצ רעטנענ ,עיזָאושזרוב דעד וצ יו טָאירַאטעלַארּפ םוצ רעטנענ

 .רעקירדרעטנוא ערעייז וצ יו ,ןסאמ

 ןשידיי ןופ געװיַאטָאגלָאג םעד טימ ייס טעדנירגַאב סָאד טָאה רע

 סָאװ ,טסייג-סטייהיירפ ןשידי םעד טימ ייס ,תורוד ןופ ךשמ ןיא קלָאפ

 טָאה יקסטואק .ןעגנוגלָאפרַאפ ןופ טַאטלוזער סלַא טרימרָאפסיױא ךיז טָאה
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 ענעדישרַאפ טימ ,עסַאמ עטריצנערעפיד סלַא םוטנדיי סָאד ןעזעג ךיוא

 טָאה ךיוא רַאפרעד .,"ַאושזרוב עשיּפיט; סלַא טשינ ןוא ןטכיש ןוא ןסָאלק

 ןרענָאיצולָאװער ַא ןעזעג ץנעגילעטניא ,ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד ןיא רע

 "ולָאװער םעד ןקרַאטש לַאװק רעקיטכעמ ,רענייר ַא יו, טעװ סָאװ ,חוכ

 ,טקיטעטשַאב שיטקַאפ סָאד טָאה עטכישעג יד ."םוטעמוא ףמַאק ןרענָאיצ

 ןפלָאהעג ,ערעדנַא ךָאנ םעד רַאפ יו ,גנוצַאשּפָא יד טָאה ךעלניײשרַאװ

 ןכָארטשעגרעטנוא לעיצעּפס םיא טָאה רע .רעלעפ ןייז ןײטשרַאפ ןסקרַאמ

 םעד טימ (1 ץנעדנָאּפסערָאק רערעטעּפש ןוא ןכערּפשעג עקילָאמליפ יד ןיא

 טימ ,ץערג ךירנייה טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ רעקירָאטסיה ןשידיי ןטסערג

 ןיא ורּפָא;רעמוז ןייז תעב 1876 ןיא טצעדנײרפַאב ךיז טָאה רע ןכלעוו

 ,דַאבסלרַאק

 ןצערג ןקידייטרַאפ ןכעלטפַאשנדײל םעד ןופ ךיוא סָאד טעז ןעמ = -

 -ַאיצקַאער עשישטייד ןופ ןפירגנָא עשיטימעסיטנַא יד ןגעק ,ןסקרַאמ ךרוד

 סָאװ ,ערעדנַא ןוא עקשטיירט רעקירָאטסיה רעשיסיירּפ רעד יװ ,ןרענ

 םעד ןבײהסױרַא ןייז רַאפ רעביירש-עטכישעג ןשידיי םעד טגלָאפרַאפ ןבָאה

 "עטש עיינ יד .רוטלוק רעכעלשטנעמלַא רעד וצ קלָאפ ןשידיי ןופ גָארטיײב

 עקידרעירפ ענייז וצ ץַאזנגעק ןלופ ןיא ןעוועג זיא ןסקרַאמ ןופ גנול

 ,םוטנדיי ןגעוו ןעגנוניימ

 ךָאד זיא ןסקרַאמ רַאפ .ןייז טנעקעג טשינ ךיוא ךָאד טָאה שרעדנַא ןוא

 גנואיירפַאב עלַאיצָאס ןוא עשימָאנָאקע יד רָאנ טשינ ןעוועג םזילַאיצָאס רעד

 -רעטנוא עלַא ןופ ךיוא רָאנ ,ןסַאמ-סקלָאפ יד ןוא סַאלק-רעטעברַא ןופ

 ןכעלטפַאשלעזעגרַאפ ןיא .ןטייהרעדנימ עלַאנַאיצַאנ ןוא רעקלעפ עטקירד

 רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא ,רעמיטכייר עלַא ןוא ןטפערק-ריצודָארּפ יד

 געװ םעד רָאנ טשינ ןעזעג רע טָאה ,עיצַאמרָאפ רעשימָאנָאקע:לַאיצַאס

 ןופ ךיוא רָאנ ,שטנעמ ךרוד שטנעמ ןופ עיצַאטַאולּפסקע יד ןקיטייזַאב ןופ

 זַא ,גנוזָאל רעד טימ ןעמוקעג ךיוא רע זיא רַאפרעד .קלָאפ ךרוד קלָאפ

 ."רעקלעפ ערעדנַא רעטנוא טקירד סָאװ ,קלָאפ ַא יירפ ןייז טשינ ןעק'ס,

 ןוא טייקיגנעהּפָאמוא עלַאנָאיצַאנ טרעדָאפעג ךיא רע טָאה רַאפרעד

 ,רעקלעפ עלַא רַאפ טייהכיילג
 לא

 .ןבעל טקרַאמ ןיא גנוטיידַאב עקיטכיוו ַא טַאהעג טָאה 1844 רָאי סָאד

 ןופ ;זירַאּפ ןיא ןפמַאק ערענָאיצולָאװער ןופ הפוקת רעשימרוטש רעד ןיא
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 םעד ןיא סַאלקירעטעברַא ןשישטייד ןופ טירטסױרַא ןקיטכעמ ןטשרע

 סָאװ ,ןקיירטש עשימָאנָאקע ןופ ;דנַאטשפיוא-רעבעוו רעזעליס ןטמירַאב

 סקרַאמ ףיוא טמענ -- ןטַאקידניס עטשרע יד ןופ טרובעג םוצ טריפעג ןבָאה

 "סַאלק ןשירַאטעלָארּפ ןופ גנוטיידַאב עשיטקַארּפ ןוא עשיטערָאעט יד

 .ףמַאק

 עכעלגנעלסנבעל ,עסיורג יד ןסָאלשעג טרעוװו ךיוא רָאי םעד ןיא

 ןסלעגנע ןוא (ןסקרַאמ) "רעירט ןופ איבנ; םעד ןשיװצ טפַאשטניירפ

 -עג ןעוועג טשינ טייוו סקרַאמ זיא ןבעל ןשיטקַארּפ ןיא זַא ,טסוװַאב זיא'ס

 .טױנ ןוא תוקחד ןיא טבעלעג טייצ עגנַאל ַא טָאה החּפשמ ןייז .לַאינ

 ,יורפ ןייז ןופ ךוב-גָאט םעד ןיא ןבילברַאפ וליפא ןענייז םעד ןופ םינמיס

 יד ,ןדייל ןוא טײקמערָא ןופ רעדליב עקידנסיײריץרַאה ןענעייל רימ ווו

 שימָאנָאקע ןעוועג זיא רעכלעוו ןסלעגנע ןופ ףליה עליבַאטס עלעירעטַאמ

 ,ןָארטַאּפ ןײלַא רעטעּפש ןוא ,רעמיטנגייא ןַא ןופ ןוז סלַא טריאוטיס טוג

 טשינ טָאה ,(דנַאלגנע) רעטסעשטנעמ ןיא עמריפ-סלדנַאה רעסיורג ַא ןופ

 ,טקרַאמ החּפשמ רעד ןופ ןבעל עכעלגעטגָאט סָאד טרעטכיילרַאפ זיולב

 ןוא ןקידנערַאֿפ ,ןביירשוצנָא (ןסקרַאמ) םיא טכעלגעמרעד ךיוא רָאנ

 ,קרעו עטסקיטכיוו ענייז ןבעגסױרַא

 רעשיטקַארּפ ךעלנייוװעגרעסיא רעד זיא טייז רעטייוצ רעד ןופ

 ןיז ןיא קילעטשרעטניה קרַאטש ןעוועג טלָאמעד ךָאנ ,סלעגנע ןבעל ןיא

 ןופ ,טנַאלַאט ןשירעפעש ןוא קנַאדעג ןופ טייקפיט ,גנוווש ןשיטערָאעט ןופ

 -ָאקע-טילָאּפ רעזַאושזרוב רעד ןופ קיטירק יד ,ָאי ,טניירפ ןסיורג ןייז

 ןייז ןיא סלעגנע ןקירעי-223 םעד ךרוד (טפַאשנסיװ רעשימָאנָאקע) עימָאנ

 זיא ?רעכיברָאי עשיזיוצנַארפ-שטייד יד; ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא לקיטרַא

 ןעװָא יוװ ןטסילַאיצָאס עשיּפָאטוא יד ןופ ָאווינ ןפיוא רעבָא ,עטפיטרַאפ ַא

 יד ןיא יװ ,דָאירעּפ םעד ןופ ןטעברַא ערעדנַא ןיא ךיוא .ןָאדורּפ ,עירופ

 ענעגנַאגרַאפ סָאד , ,"ליײלרַאק סאמָאט , ,"דנַאלגנע ןופ עגַאל יד; ןעלקיטרַא

 ןופ תוריתס יד ןזייוווצפיוא ,ןָאדורּפ יו ,רע טבערטש ,"עקיטייצטנייה ןוא

 .ןיא םיא ןלייטרוארַאפ וצ ןוא םעטסיס-סטפַאשטריװ ןשיטסילַאטיּפַאק

 ןסקרַאמ טימ טעברַאנעמַאזצ עליבַאטס יד טשרע .טייקיטכערעג ןופ ןעמָאנ

 "רַאפ וצ ןוא סעיּפָאטוא עלַאיצָאס ןופ ןייגוצקעװַא ןסלעגנע טכעלגעמרעד

 ןכעלטפַאשנסיװ ןופ גָאלָאעדיא ןוא זיר ןשיטערָאעט ַא ןיא ךיז ןעלדנַאוװ

 ,םזילַאיצָאס

 ןוא רעקנעד עסיורג ייווצ יד ןופ טעברַא עמַאזניימעג עטשרע יד
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 רעדָא עילימַאפ עקילייה יד; ןעוועג זיא סַאלק-רעטעברַא ןופ רעקיטערָאעט

 ָאנורב ןופ גנולעטש רעד ןגעק ."קיטירק רעשיטירק רעד ןופ קיטירק יד

 טפַארק-ביירט יד ןכלעוו רַאפ ,רענַאילעגעה'-גנוי יד ןופ טּפױה םעד ,רעואב

 סלעגעה טימ גנַאלקנייא ןיא) רעטסייג עסיורג ןענייז עטכישעג רעד ןופ

 ןופ רעפעש עכעלקריוו יד, זַא ,סלעגנע ןוא סקרַאמ ףיוא ןזייוו ,(הטיש

 ןופ רעריצודָארּפ עקיבא יד -- ןסַאמ-סקלָאּפ יד ןענייז עטכישעג רעד

 ץנעטסיזקע עקיטסייג ןוא עלעירעטַאמ יד ןרעכיזרַאפ סָאװ ,ןטרעוװ עלַא

 ."טפַאשלעזעג רעד ןופ

 -ַאב ךעלטפַאשנסיװ לָאמ ןטשרע םוצ ךיוא טרעװו קרעוו םעד ןיא

 רעד ,עטכישעג רעד ןופ גנוסַאפפיױא עשיטסילַאירעטַאמ יד טעדנירג

 עשירָאטסיה יד ןוא ףמַאק-ןסַאלק םעד ןופ םענַאב רערענָאיצולָאװער-לַאיצָאס

 .טפַאשלעזעג רעיינ ַא ןופ רעיוב סלַא ,סַאלק-רעטעברַא ןופ לָאר

 רעשיסיירּפ רעד ןופ גנורעדָאפ רעד ףיוא סקרַאמ טרעװ 1845 ןיא

 רעד טימ ןגָארטרעביא ךיז זומ רע .ךיירקנַארפ ןופ טריסלוּפסקע גנוריגער

 זיא רע .1848 ץרעמ זיב טכַארברַאפ רע ווו ,(עיגלעב) לסירב ןייק החּפשמ

 גנערטש םיא טָאברַאפ עכלעוו ,ײצילַאּפ רעד ןופ "גיוא ןפיוא , טנענַאמרעּפ

 ,םינינע עשיגלעב ןגעוו עסערּפ רעד ןיא ןביירש וצ

 -עגרעסיוא ןַא ןסלעגנע ןוא ןסקרַאמ רַאפ ןעוועג זיא דָאירעּפ רעד

 עשישטייד יד, ןבירשעגנָא ןעמַאזוצ ןבָאה ייז .רערַאבטכורפ ךעלנייוו

 -טּפיױה רעד ןרָאװעג טעדנירגַאב ךעלטפַאשנסיװ זיא'ס וו ,"עיגָאלָאעדיא

 (ןעגנוגנידַאב) ןייז סָאד, זַא ,הטיש רעשיטסילַאירעטַאמ רעייז ןופ זיוועד

 -ָאק ןטושּפ ַא ןבעגעגוצ םעד וצ טָאה סלעגנע ."ןייזטסוװַאב םעד טמיטשַאב

 ,(בוטש-םירעוּפ עמערָא) עטַאכ רעד ןיא ןעמ טכַארט שרעדנַא; : רַאטנעמ

 ."ץַאלַאּפ ןיא שרעדנַא

 ערַאבסײרעצמוא יד טריטנעצקַא קרַאטש טרעוו ךיוא קרעוו םעד ןיא

 םעד -- קיטקַארּפ רעד ןוא םזיסקרַאמ ןופ עירָאעט רעד ןשיװצ טייקינייא

 "עג רעקיטכיוו רעקיזָאד רעד .ןסַאמ-סקלָאפ יד ןופ ףמַאק ןרענָאיצולָאװער

 ןיא גנודנירגַאב ערענָאיצולָאװער-שיּפָאזָאליפ ןייז ןענופעג טָאה קנַאד

 ןסקרַאמ ךרוד 1845 ןיא ןבירשעגנָא ,ךוב ,טַאמרָאפ ןטיול ,םעניילק םעד

 -יפ יד , :טרָאד ןענעייל רימ ."ןכַאברעיױפ ןגעוו ןסיזעט. ןעמָאנ ןרעטנוא

 (טשטייטעגסיוא) טריטערּפרעטניא קיטרַאנדישרַאפ טציא זיב ןבָאה ןפָאזָאל

 ַא ףיוא ןעיוברעביא יז לָאז ןעמ ,םעד ןיא רעבָא טייג'ס ,טלעװ יד

 ."רערעסעב
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 ַא ןיא טלדנַאװרַאפ הטיש עשיפָאזָאליפ ַא טרעוװ לָאמ ןטשרע םוצ

 רעד ףיוא לַאז-טעטיזרעווינוא םעד ןופ סױרַא ףרַאד יז .םַארגָארּפ-ספמַאק

 טימ ייז ןעלגילפַאב ןבעל ךעלשטנעמ ַא וצ געוו ַא ןסַאמ יד ןזייוו ,סַאג

 רעטסערג רעד סקרַאמ ,ףמַאק םוצ ןריזיליבָאמ ןוא עדריוו רעכעלשטנעמ

 -טּמיוה םעד קלָאפ ןיא ןעזרעד רעטשרע רעד טָאה ,ןטייצ עלַא ןופ ףָאזָאליפ

 .עטכישעג רעד ןופ דלעה

 סקרָאמ ךיז טלדנַאװרַאפ דָאירעּפ ןשיגלעב ןקירָאי-יירד םעד ןיא

 -עברַא ןשיאעּפָארײא ןופ רעריפ ןוא רעקיטערָאעט ןטסקיטכיװ םעד ןיא

 -ָאטוא יד ןופ םזילַאיצָאס םעד סױרַא טסייר רע .שטנעמ-סקלָאפ ןוא רעט

 ןטעדנירגַאב-ךעלטפַאשנסיװ ַא ןיא םיא טלדנַאװרַאפ ןוא ןעמיורט עשיפ

 -עדרָא רעכעלטפַאשלעזעג רערעכעה ,רעיינ ַא ןיא ,ןעמָאנעפ ןשירָאטסיה

 רעד ןופ ןצעזעג יד טימ גנַאלקנייא ןיא ןרעו טריזילַאער זומ סָאװ ,גנונ

 רעד ןופ ענייז קרעוו עטסקיטכיוו ייווצ יד ןיא רע טזייוװַאב סָאד .עטכישעג

 ןיא ןוא ?עיפָאזָאליפ רעד ןופ טיײקמערָא יד , ןיא ,הפוקת רעלעסירב

 .?טסעפינַאמ ןשיטסינומָאק.

 -רַאנַא שיּפָאטוא ןופ ךוב םעד ףיוא רעפטנע ןַא זיא עטשרע סָאד

 ןכלעוו ןיא ,"טייקמערָא ןופ עיפָאזָאליפ יד; ןָאדוױּפ טסילַאיצַאס ןשיטסיכ

 יד ןקיטייזַאב ךרוד טפַאשלעזעג עקידרשוי עיינ ַא ןעיוב טריבורּפ רע

 קידנעלדנַאװרַאפ ,סַאלק-רעטעברַא םעד טסייה סָאד ,טײקמערָא עלַאיצָאס

 ןופ רעמיטנגייא ןַא ןיא ,טנעמעלע ןשיטסילַאטיּפַאק ַא ןיא ...ךיוא . םיא

 -גירגַאב-ךעלטפַאשנסיװ ַא ןיא .תואוולה ןופ םעטסיס ַא ךרוד ,ןטַאטשרַאװ

 ףיוא טזייוו ,זילַאנַא ,(ןשיריטַאס-קיסייב לָאמטּפָא) ןקידנרעטעמשעצ ןטעד

 -ַאנ רעד ךיוא ןענַאד ןופ) עיּפָאזָאליפ סנָאדורּפ ןופ טײקמערָא יד סקרַאמ -

 ךוב םעד ןיא .טעטיױויַאנ ןוא טייקצענערגַאב ןייז ,(קרעוו סקרַאמ ןופ ןעמ

 -רָאפ לָאמ ןטשרע םוצ סקרַאמ טָאה "עיּפָאזָאליפ רעד ןופ טײקמערָא יד,

 םזילַאירעטַאמ ןשירָאטסיה ןוא ןשיטקעלַאיד ןופ ןזעט-טּפיוה יד טרילומ

 טָא רע עכלעוו ,עימָאנָאקע רעשיטילָאּפ רעשיטסיסקרַאמ רעד ןופ ןוא

 ."לַאטיּפַאק רעד, קרעװ:טּפיוה ןייז ןיא טעברַאַאב ךעלטנירג רעטעּפש

 ,סיורג ױזַא זיא זיר ןשיטערָאעט ןרענָאיצולָאװער ,ןגנוי ןופ םור רעד

 "טנַאה ןוא;רעטעברַא ןופ טַאגעלעד רעלעיצעּפס ַא םיא וצ טמוק סע זַא

 -נײרַא לָאז רע ,השקב ַא טימ "עקידרשוי יד ןופ דנוב , דנַאברַאפ-רעקרעװ

 -ךעלטפַאשנסיװ עיײנ ףיוא ןריזינַאגרָאער ןפלעה ןוא םיא ןיא ןטערט

 דנובא ןיא ןירַא ןטערט סלעגנע ןוא סקרַאמ .ןּפיצנירּפ עשיטסילַאיצָאס
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 ,ןעגנוזייוונָא ערעייז טיול ,ןצרוק ןיא טרעוו רעכלעוו ,"עקידרשוי יד ןופ

 -ַאנרעטניא עטשרע יד -- "ןטסינומָאק ןופ דנוב; םעד ןיא טלדנַאװרַאפ

 -ךשוי, יד ןופ גנוזָאל עקידרעירפ יד .עיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עלַאנָאיצ

 -ָאל רעד ךרוד ןטָארטרַאפ טרעוו "רעדירב ןענייז ןשטנעמ עלַא; :"עקיד

 "! ךייא טקינייארַאפ רעדנעל עלַא ןופ רעירַאטעלָארּפ , : גנוז

 -ץעגרָאפ זיא רעכלעוו "דנוב-ןטסינומָאק, ןופ סערגנָאק ןטייווצ ןפיוא

 טקיטכעמלופַאב סלעגנע ןוא סקרַאמ ןענייז ,184/7 ןיא ןָאדנָאל ןיא ןעמוק

 רע .עיצַאזינַאגרָא רעיינ רעד רַאפ םַארגָארּפ םעיינ ַא ןבײרשוצנָא ןרָאװעג

 ,"טסעפינַאמ ןשיטסינומָאק, ןופ טלַאטשעג ןיא ןזיוװַאב ןצרוק ןיא ךיז טָאה

 ןסלעגנע ןופ ףליהטימ רעזייוולייט רעד ייב ןבירשעגנָא םיא טָאה סקרַאמ

 ,לסירב ןיא טלַאהפיוא ןייז ןופ רָאי ןטצעל ןיא

 עטשרע יד קורד ןופ סױרַא ןענייז 1848 רַאורבעפ ןט-24 םעד ןעוו

 םזילַאיצָאס ןכעלטפַאשנסיװ ןופ טנעמוקָאד ןטשרע םעד טָא ןופ סעיּפָאק

 סָאד, ,ןשטנעמ-סקלָאפ ןוא רעטעברַא עלַא וצ ףור-ספמַאק רעקיכליה ַא --

 "קרעוו עסיורג רעדנעב ןענָאילימ יו טרעוװו רעמ זיא סָאװ ,עלעכיב עניילק

 ןיא עיצולָאװער עיינ יד ןכָארבעגסיױא זיא גָאט ןבלעז םעד ןיא -- (ןינעל)

 ,(4"גנילירפ-רעקלעפק ןופ בױהנָא םעד ןבעגעג טָאה עכלעװ ,זירַאּפ

 ףכית ײצילָאּפ רעשיגלעב רעד ךרוד טרעדָאפעגפיוא טרעוו סקרַאמ

 רעד ןופ רע טמוקַאב 1848 ץרעמ ןט-1 םעד .דנַאל סָאד ןזָאלרַאפ וצ

 ןקידנגלָאפ גנוריגער רעשיזיוצנַארּפ ,רעקילייווטייצ ,רערענָאיצולָאװער

 ,טגָאירַאפ ךייא טָאה עינַאריט יד !סקרַאמ רעיירט ןוא רעקיטומ , : ווירב

 ,עקינעי עלַא רַאפ ןוא ךייא רַאפ ןרעיוט עריא טנפע ךיירקנַארפ עיירפ סָאד

 עלַא ןופ גנורעדירברַאפ רעד רַאפ --- ךַאז רעקילייה רעד רַאפ ןפמעק סָאװ

 ."רעקלעפ

 טימ ןעמַאװצ .רעצרוק ַא ןעוועג זיא זירַאּפ ןיא טלַאהפיוא סקרַאמ

 "שטייד ןייק רע טרָאפ "דנוב-ןטסינומָאק, ןופ רעוט עקיטכיוו ןוא ןסלעגנע

 ןיא טייטש רע .עיצולָאװער רעקיטרָאד רעד ןיא ןעמענוצלײטנָא ידכ ,דנַאל

 יד טפור עכלעוו ,"גנוטייצ רעשינייר רעיינ רעד ןופ ץיּפש ןיא ןלעק

 ַא ןלעטשוצנייא ןוא ,םוטרעקנוי ןוא םזיטולָאסבַא ןגעק ףמַאק םוצ ןסַאמ

 זומ עיצולָאװער רעד ןופ ןלַאפ ןכָאנ .רוטַאטקיד-סקלָאפ ערענָאיצולָאװער

 ,(5 זירַאּפ ןיא טלַאהפיוא ןצרוק ַא ךָאנ ןוא דנַאלשטיײיד ןזָאלרַאפ סקרַאמ

 טרָאד .דנַאלגנע ןיא ליבַאטס ףיױא החּפשמ רעד טימ ךיז רע טצעזַאב
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 ךיירקנַארפ ןיא ףמַאק-ןסַאלק רעד , קרעװ םעד ןיא רע טקיביײארַאפ ךיוא

 .עיצולָאװער רעד ןופ ןעגנורַאפרעד יד ?1850 זיב 1848 ןופ

 ,דנַאלגנע ןיא טבעלעג סקרַאמ טָאה (טיוט ןזיב) רָאי 30 רעכעה

 רעשיטערָאעט ןייז ןיא ןענַאטשענּפָא טשינ רע ןזיא גָאט ןייא ןייק ףיוא

 "יפ ןוא רעדנירג-טּפיוה רעד זיא רע ,ףמַאק ןרענָאיצולָאװער ןוא גנופַאש

 רַאטערקעס ןייז זיא רע ,(1872-1864) לַאנָאיצַאנרעטניא ןט"1 ןופ רער

 ,םַארגָארּפ ןוא טוטַאטס ןייז ןופ רבחמ רעד ,דנַאלסור ןוא דנַאלשטיײד רַאפ

 ןסערגנָאק ןוא סעיצקַא עלַא ענייז ןופ רָאטַאיציניא-טּפיוה רעד

 . "ןליימ ףיוא טָאה לַאנָאיצַאנרעטניא ןט-1 ןופ טייקיטעט עקירָאי-8 יד

 ענייז ןופ .םזילַאיצָאס ןכעלטפַאשנסיװ ןופ גיז םעד סיורָאפ טקורעג טירט

 -רעטעברַא ערענָאיצולָאװער יד ןופ רעוט-טּפיוה יד סױרַא ןענייז ןעייר

 ןעמוקפיוא ןעמונעג ןיוש ןבָאה עכלעוו ,רעטקַארַאכ-ןסַאמ ַא ןופ ןעײטרַאּפ

 .עּפָאריײא ןיא ןרָאי רע-70 יד ןיא

 "ער עשירַאטעלָארּפ עטשרע יד טסירגַאב שיטסַאיזוטנע טָאה סקרַאמ

 ריא טקיבײארַאפ ןוא ענומָאק רעזירַאּפ יד -- עטכישעג רעד ןיא עיצולָאװ

 ,"ךיירקנַארפ ןיא גירק-רעגריב רעד; קרעוו ןיא גנורַאפרעד

 -טּפיוה ןייז זיא ןסקרַאמ ןופ וטפיוא-סנבעל רעטסערג רעד רעבָא

 יד זיב רָאי 40 ןבירשעג טָאה רע ןכלעװ (6 "לַאטיּפַאק , רעד קרעוװו

 "עג טשינ ,טּפירקסונַאמ ןיא טקידנערַאפ ןוא ןבעל ןייז ןופ ןטונימ עטצעל

 טיוט רעד -- ןעגנובעלרעביא עשיגַארט ענייז ןוא טייקנַארק ןייז ףיוא טקוק

 -ַאי) ערָאנָאעלע רעטכָאט רעטסטלע רעד ןופ ןוא (1881) יורפ ןייז ןופ

 ,(1883 רַאונ

 שיט:ביירש ןייז ייב ןרָאװעג ןֿפָאלשטנַא קיביײא ףיוא זיא סקרַאמ

 ןוא ץרוטש-טולב ַא ןופ ןעמוקעג זיא טיוט רעד ,1882 ץרעמ ןט-14 םעד

 ןרָאװעג טכַארבעג זיא רע .ךורבנעמַאזוצ ןקידמיצולּפ םענײמעגלַא ןַא ןופ

 .ןָאדנָאל ןיא ןימלע-תיב טײגיַאה ןפיוא הרובק וצ

 ףיא סָאד ןוא ןרָאװעג רעצריק ּפָאק ַא ףיוא זיא טייהשטנעמ יד;

 טשינ זיא םעד ןיא ןוא .סלעגנע ןבירשעג טָאה -- ?ןטסקיטיידַאב םעד

 טפַאשנסיו רעכעלשטנעמ רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא .אמזוג ןייק ןעוועג

 ןענופעג טשינ ,םיא ךָאנ ןוא ,םיא זיב ,ערעל עלַאיצָאס םוש ןייק טָאה

 -ןסיו רעטסערג רעד זיא רע .ענייז יו ,ןבעל ןיא גנוקיטעטשַאב ַאזַא

 רעד טימ טעדנירגַאב ,האובנ ןייז .ןטייצ עלַא ןופ טעפָארּפ רעכעלטפַאש

 סָאװ ,ןרעטש רעקיטכיל ,רעסיורג רעד זיא ,טייקיסעמצעזעג רעשירָאטסיה
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 ןיא ןבעל ךעלשטנעמ ַא וצ געוו םעד ייז טזייוו ןוא ןענָאילימ רַאפ טכייל

 ,טלעוו רעקינוז ,רעכעלשטנעמ ַא
 א

 רעד ןופ :ןלײט-טּפױה יירד ןופ טײטשַאב ןסקרַאמ ןופ ערעל יד

 ,םזילַאיצָאס ןכעלטפַאשנסיװ ןופ ,עימָאנָאקע רעשיטילָאּפ רעשיטסיסקרַאמ

 יז ןפַאש ןעמַאזצ עלַא .םזילַאירעטַאמ ןשירָאטסיה ןוא ןשיטקעלַאיד ןופ

 ,םעטסיס ןטעדנירגַאב-ךעלטפַאשנסיװ ,ןשינָאמרַאה ַא

 רעבָא ,גנודניבנָא עשיטירק ַא זיא םעטסיס םעד ןופ לייט רעדעי

 יד ןופ גנַאג ןעקנַאדעג םעד ןופ עיצַאוניטנָאק עשירעפעש קיטייצכיילג

 םעד רַאפ ןבָאה עכלעוו ,עטנרעלעג ןוא רעקנעד עשיאעּפָארײא עטסערג

 ,ףיוא ןזייו ןגָאלָאסקרַאמ ליפ .ןעמעלבָארּפ עכעלנע ןטכיױלַאב טריבורּפ

 3 יד ןטייקכיה עטסכעה יד וצ ,טריפרעד לַאינעג טָאה סקרַאמ. זַא

 עטסקיטכיו יד :טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ ןעגנומערטש-טּפיוה עשיאיידיא

 -ָאזָאליפ רעשישטייד רעשיסַאלק רעד ןופ ןלייט עטעדנירגַאב-שיגָאל ןוא

 -נַארפ ןופ ,עימָאנָאקע רעשיטילָאּפ ,רעשיסַאלק ,רעשילגנע רעד ןופ ,עיפ

 ."םזילַאיצָאס ןשיּפָאטוא ןשיזיוצ

 ןייז ,ערעל ןייז ןופ לייט ןטסקיטכיװ סלַא ןעזעג טָאה ןיילַא סקרַאמ

 ,רָאי 40 טעברַאעג טָאה רע רעכלעוו רעביא ,טפַאשנסיוװ עשימָאנָאקע עיינ

 קרעוו טּפיױה ןייז ןיא טקיביײארַאפ ןוא ןבעל ןייז ןופ ןטונימ עטצעל יד זיב

 רע טָאה "טעברַא-ןיורק, רעכעלטפַאשנסיו רעד טָא ןגעוו ."לַאטיּפַאק ,

 זיא עכלעוו ,ליוק עטסמַאזיורג יד לפייווצ ןָא זיא סָאד , : ןבירשעג ןיילַא

 ."ַאושזרוב ןגעק ןרָאװעג טזָאלעגסױרַא טציא זיב

 -ַאב-ףיט ַאזַא ךיז רַאפ רימ ןבָאה לָאמ ןטשרע םוצ ,ךעלקריוו ןוא

 עימָאטַאנַא עיונעג ,לַאירעטַאמ-ןטקַאפ ןקיזיר ַא ףיוא טריזַאב ,ענעטכיול

 ןטינשעצ ןרָאװעג זיא עכלעװ ,טפַאשלעזעג רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןופ

 ןשיטקעלַאיד ןופ דָאטעמ ןטימ ןטכױלַאב ןוא ךעלרעמעק עטסנעלק יד ףיוא

 ןייז ןופ םעטסיס ןלַאיצָאס םעד קידנשרָאפ .םזילַאירעטַאמ ןשירָאטסיה ןוא

 סקרַאמ טָאה ,םוקמוא םענעעזעגסיורָאפ םוצ זיב ,גנולקיװטנַא ןייז ,טרובעג

 "טּפיױה ענייז טקעדטנַא ,עטכישעג רעכעלשטנעמ רעד ןיא רעטשרע רעד

 -ַאכ ןקידנעײגרעבירַאפ-שירָאטסיה ,ןקיליײװטייצ ןייז טעדנירגַאב ,ןצעזעג

 .רעטקַאר

 ,סיורג םעד ןופ טייקכעלטנירג רעד ןגעוו ףירגַאב ַא ןבָאה וצ ידכ

 טרעוו זיא ,רבחמ ןופ ימ רעלַאסָאלָאק רעד ןגעוו ,רוועדעש ןכעלטפַאשנסיװ
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 ,"לָאטיּטַאקא ןטייז 20 ןביירשוצנָא ףיוא :ליּפשייב ןייא ףיוא ןזייווװצנָא

 יונעג סקרַאמ טָאה ,גנובעגצעזעג רעטעברַא רעשילגנע רעד טעמדיוועג

 ןטנעמוקָאד ןוא רעכיב עטלַא טימ קעטָאילביב עצנַאג ַא טרידוטשכרודַא

 ןוא דנַאלגנע ןיא ןרָאטקעּפסניא-קירבַאפ ןוא סעיסימָאק-סגנושרָאפסיױא ןופ

 ,דנַאלטָאש

 סקרָאמ טָאה גנוגנערטשנָא רעכעלטּפַאשנסיװ רעשינַאטיט רעד ןגעוו

 ןיא, :רטַאשַאל ,"לַאטיּפַאק; ןופ רעבעגסױרַא ןשיזיוצנַארפ םוצ ןבירשעג

 רָאנ ןוא ,ןגעוו ענעטָארטעגסיױא ,עטיירב ןייק ָאטשינ זיא טפַאשנסיװ רעד

 טשינ ,טרעטעלק סע רע ,ןציּפש עקידנטכייל עריא ןכיירגרעד ןָאק רעד

 ."ןגעטש ענרענייטש עריא רעביא -- טײקנענַאטשענּפָא רַאפ קידנבַאה-ארומ

 ,טרעטעלקעג טָאה סקרָאמ ןוא

 "ָאזָאליפ ןייז ןופ דלעה-טּפיוה םעד ןענעפָאװַאב טלָאװעג טָאה רע

 טימ ,סַאלק-רעטעברַא םעד ,ערעל רעשימָאנָאקע ןוא רעלַאיצָאס ,רעשיפ

 ןזייוו יונעג םיא לָאז עכלעוו ,עירָאעט רעכעלטפַאשנסיװ רעטקידנערַאֿפ ַא

 ןופ טָאטלוזער ןיא םזילַאיצָאס ןופ טייקכעלדיימרַאפמוא עשירָאטסיה יד

 רעשיטסילאטיּפַאק רעד ןיא ןצַאזנגעק עקידנפרַאשרַאפ ךיז רדסכ יד

 ןביירש םוצ ןטערטוצ ןרַאפ ךָאנ ,גנַאל ןרָאי רע טָאה רַאפרעד .טפַאשטריוו

 ערעדנוזַאב ,ןעגנושרָאפ עיונעג ןופ ךמס ןפיוא ,ןטכױלַאב ,*לַאטיּפַאק , םעד

 .קימָאנָאקע רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןופ ןטינשּפָא עקיטכיוו

 יד ןופ קרעװ עשימָאנָאקע ענייז ןיא ןענעייל רימ ןענָאק ייז ןגעוו
 -מערָא יד, ,"ןטּפירקסונַאמ עשיפָאזָאליפ-שימָאנָאקע יד , : יו ,ןרָאי רע"0

 רעשיטסינומָאק , ,"לַאטיּפַאק ןוא טעברַא-ןיול, ,"עיּפָאזָאליפ רעד ןופ טייק

 רעד ןופ קיטירק רעד וצ/ ךוב ןייז טָאה גנוטיידַאב עלעיצעּפס ַא ."טסעפינַאמ

 עטמירַאב .רָאי 15 טעברַאעג טָאה רע ןכלעוו רעביא ,?עימָאנָאקע-טילָאּפ

 סקרַאמ טָאה קרעוו םעד טימ/ זַא ,ןָא ןזייוו ןטעטירָאטױא עכעלטפַאשנסיװ

 עיינ ףיוא יז קידנריפפורַא ,*טפַאשנסיוו עשימָאנָאקע יד טריזינָאיצולָאװער

 ,"לַאטיּפַאק; םוצ טקעריד ןטָארטעגוצ ןיוש רע זיא םעד ךָאנ .ןכַאילש

 א

 ןױש ךיז סקרַאמ טָאה קרעװ-טּפיױה ןייז וצ ןלַאירעטַאמ קידנביולק

 רעד ןופ עלעגיוו סָאד ןרָאװעג זיא סָאװ ,דנַאלגנע ןיא ליבַאטס ןענופעג
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 "יטסילַאטיּפַאק עטלקיװטנַא ןטסנײממַא סָאד סלַא ,טּפַאשנסיװ רעשימָאנָאק}

 ןבָאה עטנרעלעג ןוא רעקיטילָאּפ ענייז .טרעדנוהרָאי ןט-19 ןיא דנַאל עש

 -רעד טנָאקעג םזילַאטיּפַאק ןשילגנע ןופ "הפוקת רענעדלָאג2 רעד ןיא ךיז

 םוקפיוא םוצ טריפרעד ןבָאה סָאװ ,ןגעוו יד ןטכױלַאב ןוא ןשרָאפ וצ ןביול

 -יטסילַאטיּפַאק ריא ןוא עירעּפמיא-טלעוו רעשיטירב רעקיטכעמ רעד ןופ

 .טפַאשטריוו רעש

 עשיטילָאּפ עשילגנע ,עשיסַאלק יד ןרָאװעג ןריובעג זיא םורַא ױזַא

 ןוא טימס םַאדַא ןעוועג ןענייז רעקיטערָאעט-טּפיוה סנעמעוו עימָאנָאקע

 -טּפיוה יד זַא ,ןזיוועגפיוא ךעלטפַאשנסיװ ןבָאה ייז .(7 ָאדרַאקיר דיװַאד

 ,רעלעירטסודניא ,ןריקנַאב) םוטרעגריב ןשיטירב ןופ םוטכייר ןופ ןלַאװק

 עכלעו רעבָא .טעברַא זיא (םיצירּפ ,רעמיטנגייא-דרע עסיורג ,םירחוס

 טסייה סָאד ,ןטרעוו עלעירעטַאמ ,עטערקנָאק טפַאש עכלעוו יד ?טעברַא

 "לעב ,רעױּפ ,רעטעברַא ןופ -- רעריצודָארּפ ןטקעריד ןופ טעברַא יד

 ,הכאלמ

 טירש ןרעטייו ַא ןיוש טכַאמעג ָאדרַאקיר טָאה קנַאדעג םעד ןופ

 טלעטש רע רעכלעוו ןיא ?עירָאעט-טרעװ, עטמירַאב ןייז טימ ןעמוקעג ןוא

 ןטסָאמעג ןרעוו ןָאק טקודָארּפ:ךיורבעג רעדעי ןופ טרעװ רעד  :טסעפ

 יד רָאנ לייוו ,טעדנעוורַאפ םיא ףיוא טרעוו סָאװ ,טעברַא םוכט ןטימ רָאנ

 טמיטשַאב זיא סָאװ ,טקודָארּפ םעד טסייה סָאד) הרוחס יד טפַאש טעברַא

 .(ףיוקרַאפ םוצ

 -עג טלָאװ קנַאדעג ןשיגָאל םעד טָא ןופ ריפסיוא רעשיגָאל רעד

 עלַא ןופ ןירעפעש יד זיא טעברַא ביוא; זַא ,גנולעטשטסעפ יד ןייז טפרַאד

 יד בױא :טדערעג שרעדנַא ,"ןסינעג ייז ןופ עטשרע יד יז ףרַאד ,ןטרעוו

 ,רעמיטכייר עלַא ,ןעגנוטעברַאסיוא עלַא ,תורוחס עלַא ןריצודָארּפ רעטעברַא

 ןוא טימס טשינ זַא ,רָאלק .טירטוצ ַא ייז וצ ןבָאה עטשרע יד ייז ןפרַאד

 ןופ רעקידיײטרַאפ סלַא ,ןטסימָאנָאקע עזַאושזרוב סלַא ,ָאדרַאקיר טשינ

 סָאװ ,ריפסיוא ןרענָאיצולָאװער ַאזַא טימ ןעמוק טנָאקעג ןבָאה ,לַאטיּפַאק

 טפַאשלעזעג רעד ןופ יוברעביא םעד ,טיײדַאב קיטקַארּפ רעד ןיא טלָאװ

 .תודוסי עשיטסילַאיצָאס ףיוא

 ןקָארשרעד ןיילַא ךיז ןבָאה ָאדרַאקיר ןוא טימס זַא ,סיוא עקַאט טעז

 "קַאפ יד זַא ,ןזייוופיוא ןעמונעג ןוא ,עירָאעט-טרעװ רענעגייא רעייז רַאפ

 ,רעמענרעטנוא יד ,רעמיטנגייא יד ןענייז ,ןטרעװ עלַא ןופ רעפעש עשיט
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 ןפָאטש-יור ןוא םירישכמ-סטעברַא יד טלעג רעייז רַאפ ןייא ןפַאש סָאװ

 םעד רעביא ןביג ןוא עיצקודָארּפ רעד טימ ןָא ןריפ ,רעטעברַא יד ןעגניד

 רעטעברַא רעד זיא עמעכס רעד טָא ןיא .תורוחס עקיטרַאפ יד קרַאמ

 ןןעלטימ-עיצקודָארּפ יד ןופ לכעלייט ַא ,עלעפיירש ַא רָאנ

 -ָאעט-טרעוו לייט םעד ןופ טייקיטכיר יד טנעקרענַא טָאה סקרַאמ

 רעדעי ןופ טרעוו רעד זַא ,ףיוא טזייוו סָאװ ,ָאדרַאקיר ןוא טימס ןופ עיר

 ריא ףיױא טרעװ סָאװ ,טעברַא םוכס םעד ןיא סיוא ךיז טקירד הרוחס

 ענעגייא ןייז ןפַאשעג סקרַאמ טָאה םעד ןופ ךמס ןפיוא .טכיורברַאפ

 רעשיטקַאפ רעד זַא ,ףיוא טזייו עכלעוו ,עירָאעט-טרעװ עשיטסיסקרַאמ

 יד טלדנַאװרַאפ סָאװ ,רעטעברַא-ןיול רעד זיא ןטרעוװ עלַא ןופ רעפעש

 ןײלַא ןפָאטש-יױר יד ךיוא טריצודָארּפ סָאװ ןוא תורוחס ןיא ןפָאטש-יור

 טריצודָארּפ ,עיצקודָארּפ רעד ןופ גנַאג ןיא ,רעטעברַא-ןיול רעד זיולב

 ןַא ךיז ןופ טיג רע ןעוו וליפא ,(רעמיטנגייא) ןָארטַאּפ רעד .ןטרעוו עיינ
 .רעמיטכייר עיינ ןייק ןטרעוװו עיינ ןייק טשינ טפַאש ,גנוגנערטשנָא

 -סיסקרַאמ יד ןעמוקעגפיוא זיא עירָאעט-טרעװ רעשיטסיסקרַאמ רעד ןופ

 -סיסקרַאמ רעד ןופ קנַאדעג-טּפיוה ןוא עזַאב יד ,עירָאעט-טרעװרעמ עשיט

 לייט רעד זיא סָאד ? טרעוורעמ סנױזַא זיא סָאװ .ערעל רעשימָאנָאקע רעשיט

 זיא סָאד ,טלָאצַאב טשינ טגירק רע רעכלעוו רַאפ ,רעטעברַא-ןיול ןופ טעברַא

 -גסקַאװ ןייז .רעמיטנגייא-קירבַאפ רעד ךיז רַאפ וצ טמענ'ס ןכלעוו ,לייט רעד

 -סיוא ןעמַאטש ןצַאלַאּפ ,ןקירבַאפ ,ןענישַאמ עיינ ענייז ,לַאטיּפַאק רעקיד

 ,טרעוורעמ רעטעברַא ןופ ןטביורַאב םענופ ךעלסילש

 רעשיטסילַאטיּפַאקק ,"טרעוורעמ רעטלמַאזעגנָא זיא סָאד לַאטיּפַאק,

 רעד, ,"טרעורעמ רעטעברַא-ןיול ןופ רענעמונעגוצ זיא סָאד טיּפָארּפ

 ,טעברַא העש יירד עטשרע יד ןיא ןיוש ןיול ןייז סיוא טעברַא רעטעברַא

 רעד ךיוא , ,"ןָארטַאּפ םעד רַאפ טסיזמוא רע טעברַא ,טייצ עקירעביא יד

 ,טרעוװרעמ ןופ לייט ַא יו ,רעמ טשינ זיא ריקנַאב ןוא רחוס ןופ טיפָארּפ

 -ַאב ערעייז רַאפ ,רעמיטנגייא-קירבַאפ ןכרוד טליטעגוצ ייז זיא סָאװ

 טרעוורעמ ךָאנ גנַארד רעד; ; "תואוולה ןוא ףיוקרַאפ םעד רָאפ -- ןעגנואימ

 יד זדנוא טזייוו רע .םעטסיס ןשיטסילַאטיּפַאק ןופ טפַארק-ביירט יד זיא

 רָאנ ,שטנעמ ךרוד שטנעמ ןופ עיצַאטַאולּפסקע ןופ זיולב טשינ תוביס

 עלַא יד טָא .?גנופַאלקשרַאפ-רעקלעפ ןוא תומחלמ עלַאינָאלָאק ןופ ךיוא

 רעשיטילָאּפ רעשיטסיסקרַאמ רעד ןיא טקיבייארַאפ ןענייז סָאװ ,ןעקנַאדעג
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 ןבָאה ,"לַאטיּפַאקא קרעװ-טּפױה םעד ןיא םעלַא רַאפ ןוא ,עימָאנָאקע

 ןשיוװצע :םזילַאטיּפַאק ןופ ךורּפשרעדיױװ-טּפױה םעד ןזיוועגפיוא שיגָאל

 ןטַאװירּפ םעד ןוא עיצקודָארּפ רעד ןופ רעטקַארַאכ ןכעלטפַאשלעזעג םעד

 "רעד סָאװ ,ךורּפשרעדיױװ ַא -- ןטכורפ עריא ןענעגייאוצ ןופ רעטקַארַאכ

 .ןכערבנייא ךיז זומ םעטסיס רעצנַאג רעד זַא ,טקנוּפ-ךיוה ַאזַא וצ טייג

 "עג טעדנירגַאב לָאמ ןטשרע םוצ ,ךעלטּפַאשנסיװ זיא םורַא ױזַא

 -עג רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןופ טייקיסעמצעזעג יד זיולב טשינ ןרָאװ

 טייקידנעװטינ עשירָאטסיה ,ערַאבטײרטשמוא יד ךיוא רָאנ ,טפַאשלעז

 לָאר ןוא עבַאגפיוא עכעלטכישעג-ךעלטפַאשלעזעג יד ןוא םזילַאיצָאס ןופ

 | ,סַאלק-רעטעברַא ןופ

 םוצ --- םזיסקרַאמ ןופ לייט ןטייווצ םעד וצ טריפעג שיגָאל טָאה סָאד

 גנודניבנָא סלַא ןעמוקעגפיוא זיא רעכלעוו ,םזילַאיצָאס ןכעלטפַאשנסיװ

 ,טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ םזילַאיצָאס ןשיּפָאטוא ןופ ןלעטש עוויטיזָאּפ יד וצ

 ןבָאה ןעװָא ,עירופ ,ןָאמיס-ןעס יו ,רעקיטערָאעט-טּפױה עטמירַאב ענייז

 -ַאגענ ענייז ןזיוועגפיוא ,םעטסיס ןשיטסילַאטיּפַאק םעד טריקיטירק ףרַאש

 ןוא טכערמוא ,טייקידתועיבצ ןייז טקעלּפטנַא קידתונמחרבמוא ,ןטייז עוויט

 ,םזילַאיצָאס ןשיּפָאטוא ןופ לייט רעקרַאטש רעד ןעוועג זיא סָאד .,ליורג

 -רעטנוא ןוא טריטימָארּפמָאק שילַארָאמ טָאה סָאװ ,טייז עוויטיזַאּפ ןייז

 -טַאװירּפ ףיוא טריזַאב גנונעדרָא רעד ןופ טנעמַאדנופ םעד ןבָארגעג

 ,םוטנגייא

 ןטסיּפָאטוא-לַאיצַאס עסיורג יד ןבָאה ,םעד טימ לעלַארַאּפ רעבָא

 ןעיובוצרעביא קיאעפ ןייז לָאז סָאװ ,חוכ ןכעלטפַאשלעזעג םעד ןעזעג טשינ

 סָאװ ,סַאלק-רעטעברַא רעד .תודוסי עקידרשוי עיינ ףיוא טפַאשלעזעג יד

 זיא (טרעדנוהרָאי ןט:19 ןופ ביֹוהנָא ןיא) ןעמוקעגפיוא סָאװ רָאנ זיא

 ןעװָא ,עירופ ,ןָאמיס-ןעס .קיניזטסוװַאבמוא ןוא ךַאװש ןעוועג ךעלקריוו

 ןצריטש וצ קיאעפ ,סַאלק ןרענָאיצולָאװער ןייק ןעזעג טשינ םיא ןיא ןבָאה

 ןעמ רעכלעוו ףיוא עסַאמ ענעפלָאהַאבמוא ןַא רָאנ ,גנונעדרָא עטכעלש יד

 -ַאיד טשיג ןוא שיטַאטס טצַאשעגּפָא םיא ןבָאה ייז .תונמחר ןבָאה ףרַאד

 ןטימ זַא ןענַאטשרַאפ טשינ ןבָאה ייז .גנולקיװטנַא ןייז ןיא ,שיטקעל

 טעוו ,עיצקודָארּפ רעד ןופ סקווו םעד טימ ,םזילַאטיּפַאק ןופ שרַאמסיורָאפ
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 -ָארּפ רעד ,גנוריזינַאגרָא ןוא ןיײזטסוװַאב ,לָאצ ןיא ,רעהפיוא ןָא ןסקַאװ

 ,טָאירַאטעל

 -עּפס) ,ןריפסיוא ןוא ןעקנַאדעג עכעלטפַאשנסיו עקיטכיוו ץָארט

 יירד יד ןענייז ,ןעגנובערטש עשיטסילַאיצָאס ץָארט (ןָאמיס-ןעס ייב לעיצ

 ןטסילַאעדיא ןבילבעג רעקנעד עקידנליפטימ ןוא עכעלשטנעמ-ףיט ,עסיורג

 ריא .עטכישעג רעד ןופ גנוצַאשּפָא רעשירָאטסיה-שיּפָאזָאליפ רעייז ןיא

 ,רעטסייג עסיורג ןיא ,םידיחי עלַאינעג יד ןיא ןעזעג ייז ןבָאה טפַארק-ביירט

 ,טפַאשלעזעג יד ?טקילגַאב; טייקיניזפיט ןוא המכח רעייז טימ ןבָאה סָאװ

 -רַאפ טנעקעג טָאה םוילַאיצָאס רעד זַא ,ןטלַאהעג ךיוא ייז ןבָאה רַאּפרעד

 ןַאד ןענופעג ךיז טלָאװ סע ןעוו ,םוטרעטלַא ןיא וליפא ןרעו טכעלקריוו

 דישרעטנוא ןָא) ןשטנעמ יד טגייצרעביא טלָאװ סָאװ ,רעקנעד רעסיורג ַא

 -גדירפוצ ןוא קילג ,רשוי ןעגנערב ייז טעװ רע זַא ,(ןטכיש ןוא ןסַאלק ןופ
 ,טייק

 -רָאי ןט-19 ןופ ןטסילַאיצָאס-עשיּפָאטוא יד ןבָאה ךיוא רַאפרעד

 ןסיועג ןוא דנַאטשרַאפ םוצ ןרילעּפַא ןיא עיסימ רעייז ןעזעג טרעדנוה

 ףליה רעייז טימ .ןטשריפ ןוא ןענָארַאב ,רעלעירטסודניא ,ןריקנַאב יד ןופ

 ,טפַאשלעזעג עשיטסילַאיצָאס עיינ ַא ןעיוב טלָאװעג ייז ןבָאה לײטנָא ןוא

 -ָאיצולָאװער ןופ טייקידנעװטיונ יד ןעזעג טשינ ךיוא רַאפרעד ןבָאה ייז

 זיא טַאטלוזער ןיא .טריזָאמרָאט םיא םעד ךרוד ןוא ףמַאק-ןסָאלק ןרענ

 ,עיפָאטוא ןַא ןבילבעג ןוא ןעוועג ?םזילַאיצָאס , רעייז

 רעד ןיא ליּפשיב םוצ יװ ,קרעװ ענייז עלַא ןיא טָאה סקרַאמ

 עקילייה, ,"ןכַאברעױפ ןגעװ ןזעט, יד ןיא "?עיגָאלָאעדיא רעשישטייד;

 -ּמָא "לַאטיּפַאק , ןיא לעיצעּפס ןוא "טסעפינַאמ ןשיטסינומָאק , ,"עילימַאפ

 טשינ לָאז סָאװ ,"קילג ךעלשטנעמ; ןטכַארטסיױא ןופ ווורּפ ןדעי ןפרָאװעג

 "סיה ןייז סָאװ ,עטכישעג רעד ןופ גנַאג ןקיסעמצעזעג ןופ ןעגנירדסיורַא

 "רעד .טעדנירגַאב ךעלטפַאשנסיװ ןייז טשינ לָאז טייקידנעוװטיונ עשירָאט

 ןופ טייקכעלדײמרַאפמוא עשירָאטסיה יד ייס ןזיועגפיוא רע טָאה רַאפ

 ןיא עיצקודָארּפ ןופ ןפוא ןשיטסילַאטיּפַאק ןופ גנולקיװטנַא ןוא םוקפיוא

 ןיא םוקמוא ןייז ןופ טייקכעלדיימרַאפמוא יד ייס ,עכָאּפע רעטמיטשַאב ַא

 .ןעגנוגנידַאב ענערָאװעג-ףייר ייב ,עכָאּפע רעקידרעטעּפש ַא

 -ַאיצַאס ףיוא טפַאשלעזעג רעד ןופ יוברעביא רעד זיא םורַא ױזַא

 א רָאנ ןסקרַאמ ןופ "קנַאדעג רעלַאינעג ןייק טשינ תודוסי עשיטסיל
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 -טפַאשלעזעג ,רעשירָאטסיה רעד ןופ ,רעכעלדיימרַאפמוא ןַא ,טַאטלוזער

 ,גנולקיװטנַא רעכעל
 א

 -ַאיד רעד זיא םזיסקרַאמ ןופ לייט רעכעלטפַאשנסיװ רעטירד רעד

 סקרַאמ טָאה לייט רעד ןיא .םזילַאירעטַאמ רעשירָאטסיה ןוא רעשיטקעל

 "רעד ןוא עיּפָאזָאליפ רעשישטייד רעשיסַאלק רעד וצ ןדנובעגנָא םעלַא רַאפ

 .ךַאברעױפ ןוא לעגעה רעייטשרָאפ עסיורג עטצעל ייווצ עריא וצ טּפױה

 -נָא ןט-18 ףוס ןופ ףָאזָאליפ רעשישטייד רעסיורג רעד ,לעגעה

 רוטָאנ יד טלעטשעגרָאפ רעטשרע רעד טָאה ,טרעדנוהרָאי ןט-19 ביוה

 ,גנולקיװטנַא ,גנורעדנע ,גנוגעווַאב רעכעלרעהפיואמוא ןיא עטכישעג יד ןוא

 ,ןופרעד תוביס עכעלרעניא יד טקעדטנַא רעטשרע רעד ךיוא טָאה רע

 ןופ ,ןצַאזנגעק ןופ ףמַאק םענופ טַאטלוזער ַא זיא סָאד זַא ,קידנזייוופיוא

 -פיוא זיא ױזַא .ןקידנעמוקפיוא ןטימ ןטבעלעגּפָא ןופ ,ןטלַא ןטימ םעיינ

 רעד ןופ עיצולָאװע רעד ןגעוו עירָאעט ןייז ,קיטקעלַאיד סלעגעה ןעמוקעג

 סלַא טעז ,טסילַאעדיא-ףָאזָאליפ רעד ,רע עכלעוו ,עטכישעג ןוא רוטַאנ

 רעטולָאסבַא רעד ןופ ,"טסייג-טלעווק ןופ עיצולָאװע רעד ןופ טַאטלוזער

 "שטנעמ ןופ ןסירעגּפָא ףירגַאב םעד טָאה לעגעה ."לכשיטלעוו , ןופ ,"עיידיא

 קיבייא זיא עכלעוו ,טפַארק רעכעלטעג ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ןוא לכש ןכעל

 שרַאמסיורָאפ רעטנענַאמרעּפ רעד .שטנעמ ןרַאפ ןיוש טריטסיזקע טָאה ןוא

 ןלעגעה טול -- טניפעג ןעמרָאפ ערעכעה ץלַא וצ "טסייג-טלעוו,; ןופ

 רעד ןופ גנולקיװטנַא רעכעלרעהפיואמוא רעד ןיא גנולגיּפשּפָא ןייז --

 ,טפַאשלעזעג רעכעלשטנעמ ןוא רוטַאנ

 רעשיטסילַאעדיא סלעגעה ןופ ןעמונעגסױרַא טָאה םזיסקרַאמ רעד

 טשינ ןדנָאװעגנָא יז ןוא ,קיטקעלַאיד יד ,ןרעק ןוויטיזָאּפ םעד הטיש

 ןכעלשטנעמ ןוא רוטַאנ ,טפַאשלעזעג רעד וצ רָאנ "לכש-טלעוװ,; םוצ

 ,קנַאדעג

 "עג סנעמעוו ,קיטקעלַאיד עשיטסיסקרַאמ יד ןעמוקעגפיוא זיא ױזַא

 גנַאג ןכעלטכישעג םעד ןשרָאפ וצ ןדנָאװעגנָא לַאינעג טָאה סקרַאמ ןצעז

 רעשירָאטסיה רעד עקַאט זיא סָאד ןוא .טפַאשלעזעג רעכעלשטנעמ רעד ןופ

 ,םזילַאירעטַאמ

 ךיז טביוה ?טסעפינַאמ ןשיטסינומָאק, ןופ ץַאז רעטשרע רעד ןיוש

 זיא ןטפַאשלעזעג עקיטציאיזיב יד ןופ עטכישעג יד, : רעטרעוו יד טימ ןָא

 ,רעמיטנגייא ןייז ןגעק ףַאלקש רעד -- ףמַאק-ןסַאלק ןופ עטכישעג ַא
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 -ַאב סָאד ."טסילַאטיּפַאק ןגעק רעטעברַא רעד ,ץירּפ ןגעק רעױּפ-בייל רעד

 -רָאפ ערעכעה ץלַא וצ טפַאשלעזעג רעד ןופ שרַאמסיורָאפ רעד זַא ,טייד

 -מוא טשירָאטסיה יד .ןצַאזנגעק ןופ ףמַאק םעד ןופ אצוי לעוּפ ַא זיא ןעמ

 רעד ןופ יוברעביא ןוא ,םזילַאטיּפַאק ןופ םוקמוא ןופ טייקכעלדיימרַאפ

 -טּפױה םעד ןופ סױרַא טגנירד ,תודוסי עישטסילַאיצָאס ףיוא טפַאשלעזעג

 -ַאב ןכעלטפַאשלעזעג ןשיװצ -- םעטסיס ןשיטסילַאטיּפַאק ןופ ץַאזנגעק

 .ןטכורפ עריא ןופ ןענעגייאוצ ןטַאװירּפ ןוא עיצקודָארּפ רעד ןופ רעטקַאר

 -רַאפ-עיצקודָארּפ יד ןעווא :רימ ןענעייל "לַאטיּפַאק , דנַאב ןטירד ןיא

 ןצעזעג םוטנגייא יד ןוא גנולייטעצ עכעלטפַאשלעזעג יד -- ןשינעטלעה

 ןצַאזנגעק-ןסערעטניא יד ןוא ןטפערק-ריצודָארּפ יד ןעטנעּפ ןָא ןביוה ---

 ןופ הפוקת ַא ןָא ךיז טביוה -- ןסַאלק ןשיװצ ףמַאק זיב טילגעצ ןרעוו

 ."עיצולָאװער רעלַאיצָאס

 עטעדנעװעגנָא ןַא -- קיטקעלַאיד עשיטסיסקרַאמ יד טָאה םורַא ױזַא

 טעדנירגַאב -- םעטסיס עיצקודָארּפ ןשיטסילַאטיּפַאק ןופ זילַאנַא םוצ

 ןופ רעיוב סלַא סַאלק-רעטעברַא ןופ לָאר עשירָאטסיה יד ךעלטפַאשנסיװ

 ,טפַאשלעזעג רעיינ ַא

 -ַאטיּפַאק רעד ןופ (ןעגנורעדנע) סעיצַאמרָאפסנַארט יד קידנשרָאפ

 עכעלרעהפיואמוא יד זַא ,םזיסקרַאמ רעד טנרעל קימָאנָאקע עשיטסיל

 ןלייטרוארַאפ ןוא ּפָא ןפרַאװ ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןיא ןעגנורעדנע

 ןטכַארט ןופ ןעמרָאפ עשיטַאמגָאד ,עטרעווילגרַאפ עלַא ,עכעלדעש סלַא

 טרעדנע סָאװ ,ןבעל ןופ גנולגיּפשּפָא סלַא קנַאדעג רעשיטסיסקרַאמ רעד

 טוג ןענייז סָאװ ,ןזעט עטלַא ןטערטרַאפ ,ןרעדנע ךיוא ךיז זומ ,רדסכ ךיז

 .טנייה םוצ עטסַאּפעגוצ ,עיינ טימ ,ןטכענ ןעוועג

 : ןבירשעג ןינעל טָאה "םַארגָארּפ רעזדנוא, לקיטרַא ןטמירַאב ןייז ןיא

 ,עטקידנערַאפ-םָאקלופ ןיוש סלַא עירָאעט סקרַאמ ןריטקַארט טשינ רימָאל

 טגיילעג רָאנ טָאה יז זַא ,טגייצרעביא ןענייז רימ .ערַאברירַאבמוא סלַא

 רעטייו ןזומ ןטסילַאיצַאס יד עכלעוו ,ערעל רעד ןופ ןייטשטנורג םעד

 רעד .ןבעל םוצ קילעטשרעטניה ןביילב טשינ ןליוו ייז ביוא ,ןעלקיװטנַא

 יד ןיא ןלעוו עכלעוו ,ןעגנוזייװנָא ענײמעגלַא רָאנ זדנוא טיג םזיסקרַאמ

 ןיא שרעדנַא ,ךיירקנַארפ ןיא שרעדנַא טעדנעוװעגנָא ןרעו ןטייהלצנייא

 .ו"ַאא דנַאלגנע

 רדספ ןייג וצ ,קיטומ ןטכַארט וצ טומ ןבָאה ןעמ ףרַאד רַאפרעד
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 לָאמנייק טייטש סָאװ ,ןבעל ןקידעבעל ןטימ ,טַאט ןוא קנַאדעג ןיא ,סױרָאפ

 סָאװ ,םזיסקרַאמ ןופ ץנעסעטניווק יד ךיוא זיא סָאד .טרָא ןַא ףיוא טשינ

 ַא ףױא ןעיוברעביא יז רָאנ ,טלעװ יד ןשטייטסיוא זיולב טשינ ליװ

 .רעכעלקילג ,רעקינוז ,רעקידרשוי

 סועז טָאג טּפיױה רעד טָאה עיגָאלָאטימ רעשיכירג-טלַא רעד טױל ()

 ןזעטנעמ יד ,שינעביולרעד ןייז ןָא ,ןבעג רַאפ ןעייטעמָארּפ טּפָארטשַאב סַאזיורג

 וצ םיא ןדימשוצוצ ןלױפַאב טָאה רע .המכח ןוא ןסיוו טסייה סָאד) טכיל

 רדסכ זיא סָאו ,רעבעל יד ןסערפ םיא לָאז לגױפ-בױר ַא ןוא גרַאב ַא

 | .ןסקַאוועגקירוצ

 -עג) טסילַאיצַאס רעשיזיוצנַארפ רעשיּפָאטוא ןַא ,עבַאק ןעיטע (2

 עזייר ַא; :ךוב ןיא טקיביײיארַאפ רע טָאה ןלַאעדיא ענייז 1856 ןברָאטש

 ."עירַאקיא ןייק

 -גוי יד ןופ רעריפ יד ןופ רענייא ןוא ףָאזיליפ רעשישטייד א 3

 טריקיטירק רע עכלעוו ןיא קרעוו ליפ ןבירשעגנַא טָאה רע .רענַאילעגעה

 ךרוד טפמעקַאב .םוטנטסירק סָאד םעלַא רַאפ ,עיגילער יד טפמעקַאב ןוא

 .עטכיסשעג רעד ןופ רָאטַאטערּפרעטניא רעשיטסילַאעדיא סלַא ןסקרַאמ

 .עּפָאריײא-ברעמ ץנַאג ןעמונעגמורַא טָאה רעכלעוו (4

 ןכָארבעגנייא ןַאד ןיוע ךיז טָאה ךיירקנַארפ ןיא עיצולָאוער יד 5

 .רעט-3 רעד ןָאעלָאּפַאנ רעדָא טרַאּפַאנָאב יאול ןעמוקעג זיא טכַאמ רעד וצ ןוא

 טָאה ןט-3 ןוא ןט-2 םעד 1867 ןיא סױרַא זיא דנַאב רעטשרע רעד 6

 .1894 ןוא 1885 ןרָאי יד ןיא ,טױט סקרַאמ ךָאנ ןױש ןבעגעגסױרַא סלעגנע

 זיא טסימָאנָאקע רעשילגנע רעטסטמירַאב רעד ,ָאדרַאקיר דױַאד 0

 דנַאלגנע ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רעכלעוו ,דיי ןשידנעלַאה ַא ןופ ןוז ַא ןעועג

 .תורוחס ןופ רָאטיזיוװקַא סלַא

288 



 רעד - ןאטגנישאוו ששזדראשזד
 עקידעמא ןופ דלעה-טפיוה דעלאנאיצאנ

 טָאה סָאװ ,ײמרַא-סטייהיירפ רעד ןופ ץיּפש ןיא ןענַאטשעג זיא רע

 טײקיגנעהּפָאמוא רעד רַאפ עירעּפמיא רעשיטירב רעד ןגעק טפמעקעג

 רעטשרע סלַא ןבילקעגסיוא ,1782-1775 ןרָאי יד ןיא עקירעמַא-ןופצ ןופ

 טסירגַאב ,1789 ץרעמ ןט-4 םעד ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ טנעדיזערּפ

 רעד ןופ רעמרוטש עשידלעה יד; ,רעטעּפש ןטַאנָאמ ריפ ,שיטסַאיזוטנע רע

 ."עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ ןָאפ עקימַאלּפ יד, ,"עיליטסַאב

 ןופ ךיז ןשימנירַא טשינ, ןופ רעדנירגַאב רעטשרע רעד זיא רע

 קיסיירד זיא סָאװ ,"רעדנעל עשיאעּפָאריײא יד ןופ םינינע יד ןיא עקירעמַא

 ןיא ."ןירטקָאד-עָארנָאמ , יד סלַא ןרָאװעג טנַאקַאב (1822) רעטעּפש רָאי

 םוצ ווירב-סגנונעגעזעג, םעד ןבירשעג ןָאטגנישַאװ טָאה ךיוא טסייג םעד

 סלַא לָאמ ןטירד םוצ ןרידידנַאק וצ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רע ןעוו ,"קלָאפ

 ,טנעדיזערּפ

 "סטייהיירפ סלַא שזיטסערּפ רעלַאנָאיצַאנרעטניא ,רעכעלנעזרעּפ ןייז

 ליפ טָאה רעקנעד ןוא רעקיטילָאּפ רעויסערגָארּפ ,טַארקָאמעד ,רעפמעק

 ןגעק ןטכַאלש עשיָארעה עריא ןיא קילבוּפער רענַאקירעמַא רעד ןפלָאהעג

 ןעמוקעג רעפמעק ליפ ןענייז ףור ןייז ףיוא .גנוקירדרעטנוא רעשילגנע רעד

 .טײקיגנעהּפָאמוא ןוא טייהיירפ ריא רַאפ ןגָאלש וצ ךיז ידכ ,עקירעמַא ןייק

 יד ,ןָאמיס-ןעס ,טעיַאפַאל יו ,עכלעזַא ןענעכערסיוא ןעמ ןָאק ייז ןשיווצ

 ןיא ןײרַא זיא רע .ערעדנא ןוא יקסוװַאלוּפ ,ָאקשושטשָאק ,טעמַאל רעדירב

 עטקינייארַאפ יד ןופ רעדנירג רעשיטקַאפ רעד סלַא עטכישעג רעד

 םעד ,רעיורט ןלַאנָאיצַאנ ןסיורג ןופ גָאט ןיא .עקירעמַא-ןופצ ןופ ןטַאטש

 ןָאטגנישַאװ שזדרָאשזד ןברָאטשעג זיא ס ןעוו ,1799 רעבמעצעד ןט'4

 -רעטָאפ ןייז ןופ טָאטש-טּפיױה יד ןרָאװעג ןפורעגנָא ןעמָאנ ןייז טימ זיא
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 ,רעטעּפש רָאי 90 .קַאמָאטָאּפ ךייט ןפיוא ,ַאיבמולָאק טקירטסיד ןיא ,דנַאל

 ןופ טַאטש רעטס-42 רעד ןרָאװעג טרעַאב ןעמָאנ ןייז טימ זיא ,1889 ןיא

 .עקירעמַא ןופ ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ

 ליפ ױזַא ןברָאװרעד ךיז טָאה סָאװ ,שטנעמ רעד ןעוועג זיא רעוו

 ?קלָאפ ןייז ייב עביל ןוא גנורערַאפ ,דובכ

 "עג רעד ןיא ןפיטרַאפ ךיז רימ ןזומ ,םעד ףיוא ןרעפטנע וצ ידכ

 "פיוא זיא עכלעוו ,הנידמ רעקידנעטשטסבלעז ,רעסיורג רעד ןופ עטכיש

 | ,1776 ילוי ןט-4 םעד ןעמוקעג

+ + 
 א

 -ָאק לָאצ עטסערג יד ןבָאה טרעדנוהרָאי ןט-18 ןופ טפלעה רעד ןיא

 טבױרעגקעװַא ייז ןבָאה ייז .רעדנעלגנע יד טַאהעג עקירעמַא ןיא סעינָאל

 .ןזיוצנַארפ ,רעדנעלָאה ,רעינַאּפש יד ייב -- רעביור ערענעלק ייב

 "עמַא ןייק ןעמוקעגנָא ךָאנ ןענייז ןטסינָאלָאק עשילגנע עטשרע יד

 ןגעו עדנעגעל יד ןגיוצעגוצ ייז טָאה סע .טרעדנוהרָאי ןט-17 ןיא עקיר

 .טסערפ ןוא עירַאלַאמ ןופ ןעמוקעגמוא ןענייז ייז ןופ ליפ .ןבורג-דלָאג עקיזיר

 עטריניאור ןופ םעלַא רַאפ ןענַאטשַאב זיא ןטסינַאלָאק עסַאמ-טּפיױה יד

 עסיורג) ןדרָאל-דנַאל יד ךרוד ענעבירטעגסיױרַא ,םירעיוּפ עשילגנע

 רעדלעפ"עשַאּפ ןיא ןדָאב רעייז טלדנַאװרַאפ ןבָאה עכלעוו ,(רעציזַאב-דרע

 ןכוז עקירעמַא ןטייוו ןיא טזָאלעג ךיז טָאה ייז ןופ לייט ַא ,ןסּפעש רַאפ

 ןעגנוגנידַאב-סנבעל עכעלשטנעמ ןוא טייהיירפ ,דרע

 -- ןּפַאלקש עסייוו ןופ טריטורקער ךיוא ךיז ןבָאה ןטסינָאלָאק ליפ

 ,םירעױּפ עמערָא עטריניאור ןופ ייס ןענַאטשַאב ןענייז ייז .רעניד-גנַאװצ

 -עג טָאה עיצולָאװער עלעירטסודניא יד עכלעוו ,רעקרעװטנַאה ןופ ייס

 ןבָאה "רעניד-גנַאװצ, יד ,ןטַאטשרַאװ עניילק יד ןרידיווקיל וצ ןעגנוווצ

 "גנע ,דנַאלרעטָאפ רעייז ןיא ךָאנ ,טייצ רעסיוועג ַא ףיוא טפיוקרַאפ ךיז

 -עווש רָאי ןביז ךָאנ .עקירעמַא ןייק תואצוה-עזייר יד ןקעד וצ ידכ ,דנַאל

 לקיטש ַא ןוא טלעג לסיב ַא ןעמוקַאב ,יירפ ןעוועג ייז ןענייז טעברַא ער

 "ילָאּפ ןופ טריטורקער ךיוא ךיז ןבָאה ןפַאלקש עסייוו עכלעזַא ליפ ,דרע

 .רעכערברַאפ עלענימירק ןוא עשיט

 1606 ןופ ןעמוקעגפיוא ןענייז עכלעוו ,סעינָאלַאק עשילגנע 12 יד

 ,ןטפַאשטרָא ,ןטפַאשלעזעג-סלדנַאה ,סעדניימעג עזעיגילער סלַא 1722 זיב
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 שיטילָאּפ ןוא שימָאנָאקע ןענייז ,ןענָאזרעּפ עטַאוװירּפ ךרוד עטריזינַאגרָא

 "צעל יד .(עירעּפמיא עשיטירב) עילָאּפָארטעמ רעד ןופ קיגנעהּפָא ןעוועג

 ַא ןוא ףָאטש-יור ןקיליב ןופ לַאװק ַא סעינָאלָאק יד ןיא ןעזעג טָאה עט

 רעטריזינַאכעמ ,רעקידנעײגסױרָאפ-קישַאר רעד רַאפ קרַאמיץַאזּפָא ןקיזיר

 רעד ןכָארּפשטנַא טָאה קיטילָאּפ רעקיזָאד רעד .עירטסודניא רעשילגנע

 טרָאד .עקירעמַא-ןופצ ןופ לייט-םורד ןיא סעינָאלָאק יד ןופ רעטקַארַאכ

 "ענ טעברַאעג ןבָאה סע עכלעוו ףיוא ,סעיצַאטנַאלּפ עקיזיר ןעוועג ןענייז

 ןגיוצעג ןבָאה לדנַאה-ןפַאלקש ןוא ײרעפַאלקש-רעגענ ןופ ,(1 ןפַאלקש"רעג

 יד ךיוא רעבָא ,םירחוס ,ןפָאשיב ,דרָאל עשילגנע יד םיחוור עקיזיר

 רעהפיוא ןָא טקיטיונעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןרָאטַאטנַאלּפ רענַאקירעמַא

 ןרַאבטכורפ ןטסיזמוא ןעמוקַאב וצ טייקטכייל יד .טנעה סטעברַא עיינ ןיא

 "רעטסקע ןוא ענעבירטעגסױרַא יד ייב ןעמונעגוצ טָאה ןעמ ןכלעוו ,ןדָאב

 רעקרעװנַאה עטריניאור רעטנזיוט טלדנַאװרַאפ טָאה ,רענַאידניא עטרינימ

 ,רעטעברַא טלעפעגסיוא ןבָאה רַאפרעד ,רעמרַאפ ןוא רעריצודָארּפ ןיא

 ןענייז ָאד .סעינָאלָאק-ןופצ יד טלקיװטנַא ךיז ןבָאה שרעדנַא ץנַאג

 עטלקיװטנַא ןַא ,רעקרעװטנַאה רעטנזיוט ,ןרוטקַאפונַאמ עסיורג ןעוועג

 ןוא ןכייט עקיטכעמ ,(ןליוק ,ןזייא) רעמיטכייר-רוטַאנ .עירטסודניא-רעווש

 ןבָאה רעדלעוו עקיזיר .ןלַאװק עשיטעגרענע ןבעגעג ןבָאה ןלַאפ-רעסַאװ

 טסָאקעג עקירעמַא ןיא טָאה יוב-ףיש רעד .גנוצײהַאביץלָאה טלעטשעגוצ

 ,דנַאלגנע ןיא יו רעקיליב טנעצָארּפ 20 טימ

 ,טלעטשעגטסעפ טנעמַאלרַאּפ רעשילגנע רעד טָאה 1750 רָאי ןיא

 ןיא סעינָאלָאק ןופצ יד ןופ גנולקיװטנַא עלעירטסודניא עקישַאר יד זַא

 -קעד ןעמוקעג ןענייז ךיילג ,טפַאשטריװ עשילגנע יד טָארדַאב עקירעמַא

 ןטעברַאוצסיױא סעינָאלָאק -ןופצ יד טרעוװרַאפ ףרַאש ןבָאה עכלעוו .ןטער

 טָאה ץלַא .טנווייל ,דייז ,ןפָאטש ,ןשוילעּפַאק ,ּפענק ,סעקעוװשט ,סעוװָאקדָאּפ

 טיש ַא ךיז ןבָאה םעד רעסיוא .דנַאלגנע ןופ ןריטרָאּפמיא טפרַאדעג ןעמ

 טנעמַאלרַאּפ רעשילגנע רעד טָאה 1765 רָאי ןיא .ןרעייטש עקיזיר ןָאטעג

 טגײלעגפורַא ,רעייטש-(ברעה) לּפמעטש םעד ןגעוו טערקעד ַא ןעמונעגנָא

 ,גנוטייצ ַא ףיוא וליפא ,ךַאז רעטפיוקעג רעדעי ףיוא סעינָאלָאק יד ןיא

 יד טּפױהרעביא ,גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןטכיש עלַא ןפָארטעג טָאה סָאד

 ןקערשוצּפָא ידכ ןוא ןרעייטש עיינ ןעמוקעג ןענייז םעד ךָאנ .ןסָאמ-סקלָאפ

 .רעטילימ שילגנע ןעמוקעגנָא זיא רעניווװנייא עטזיורבעגפיוא יד

 ןיא םוטרעגריב ןלַאינָאלָאק ןופ סערגנָאק רעד טָאה רעפטנע סלַא
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 רעשיטירב רעד ןרעייטש ןייק ןלָאצ וצ טשינ ןסָאלשַאב (1765) עיפלעדַאליפ

 ןט-5 םעד) 1770 ןיא .תורוחס עשילגנע יד ןריטָאקיָאב ןוא עירעּפמיא

 ןפמַאק עטשרע יד ןָאטסָאב ןופ ןסַאג יד ףיוא ןכָארבעגסױא ןענייז (ץרעמ

 ,ײמרַא רעשיטירב רעד ןוא ןטסינָאלָאק יד ןופ תוחוכ עטנפָאװַאב יד ןשיווצ

 -עג יד ןלָאצוצסױא טגָאזעגּפָא ךיז רענַאקירעמַא יד ןבָאה 1772 רָאי ןיא

 סע .עטמַאַאב ערעדנַא ןוא רעטכיר ,ןרָאטַאנרעבוג עשילגנע יד ןטלַאה

 רעטניוו .ןענַאגרָא-טכַאמ רענַאקירעמַא ,ענעגייא ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז

 ןבָאה עכלעוו ,ןענָאילַאטַאב עטנּפָאװַאב ןעמוקעגפיוא שיכיטס ןענייז 4

 ."ןעגנוי-סטייהיירפ , ןפורעג ךיז

 "נָאק רעלַאטנעניטנָאק רעטייוװצ רעד טָאה 1775 יַאמ ןט:10 םעד

 ,דנַאלגנע טימ דנַאטשוצ-המחלמ ַא טלעטשעגטסעפ עיפלעדַאליפ ןיא סערג

 סעינָאלָאק 12 עלַא ןופ תוחוכ עטנפָאװַאב ענײמעגלַא יד ןופ ץיּפש ןיא

 ,ַאינישזדריוו ןופ רָאטַאטנַאלּפ רעכייר רעד ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא זיא

 עטיירב יד ןופ רעצרעה יד ןענוװעג טָאה רע .ןָאטגנישַאו שזדרָאשזד

 .טײקיגנעהּפָאמוא רעד רַאפ ףמַאק ןזָאלסימָארּפמָאק ןייז טימ ןטכיש-סקלָאפ

 טפרַאדעג טָאה רעריפ-טּפױה ןשירעטילימ סלַא םיא ןעמיטשַאב סָאד

 ףמַאק ןיא סעינָאלָאק-םורד ןוא ןופצ יד ןופ טייקינייא יד ןריזילָאבמיס

 .רעקירדרעטנוא עשיטירב יד -- אנוש ןעמַאזניימעג ןטימ

 .געטַארטס ןלופטנַאלַאט ַא רַאפ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ןָאטגנישַאוװ

 -נייא עטנּפָאװַאב-טכעלש ןוא עטרינילּפיצסיד ךַאװש טימ קידנרינָאּפסיד

 -לעָאנ רעד ןיא .ןָאטסָאב ןופ ײמרַא עשילגנע יד רע טביײרטרַאפ ,ןטייה

 -עגמוא ןַא ןיא ןוא ךייט-רעװַאלעד םעד רע טריסרָאפ 1776 ןופ טכַאנ

 ןוא ןָאטנערט רעטנוא סעיזיוויד עשיטירב יד רע טּפַאלקעצ ףירגנָא ןטכיר

 עיינ ַא רעטנוא רע טמענ ,1777 רָאי ןיא ןפמַאק ערעווש ךָאנ .ןָאטסנירּפ

 .עיפלעדַאליפ קירוצ ןייא טמענ ןוא 1778 ןיא עוויסנעפָא-גנילירפ

 לַארענעג ןטימ ץיּפש ןיא ײמרַא רעשיזיוצנַארפ ַא ןופ טציטשעג

 -קרָאי רעטנוא תוחוכ-טּפױה עשילגנע יד רע טרעטעמשעצ ,ָאבמַאשָאר

 -יירפ יד ךיירגיז טקידנערַאפ ןוא (1781 רעבָאטקָא ןט-19 םעד) ןוָאט

 טרעוװ רָאי עקידנעמוק'ס .עירעּפמיא רעשיטירב רעד ןגעק המחלמ-סטייה

 "דנע ןבירשעגרעטנוא טרעוו רעכלעוו ,ךַאמּפָא-םולש רעד טעברַאעגסיוא

 טנעקרענַא טָאה דנַאלגנע .1782 ןיא (ליַאסרעװ ןיא) זירַאּפ ןיא קיטליג

 .עקירעמַא ןופ ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ טיײקיגנעהּפָאמוא יד

 םעד ןופ רָאנ טשינ ץיּפש ןיא ןענַאטשעג זיא ןָאטגנישַאו שזדרָאשזד
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 קיטייצכיילג רָאנ ,קלָאפ רענַאקירעמַא ןופ ףמַאק-סטייהיירפ ןלַאנָאיצַאנ

 -ירעמַא ןופ המחלמ יד .עיצולָאװער רעשיטַארקָאמעד ,רעזַאושזרוב ַא ןופ

 רעבלעז רעד ןיא ןזעוועג זיא טפַאשרעה רעשיטירב רעד ןגעק קלָאפ רענַאק

 םוטרעגריב ןוא ןסָאמ-סקלָאפ יד ןופ טלָאװער רערענָאיצולָאװער ַא טייצ

 ,ףיוא ןזייוו רעקירָאטסיה עלַא .עיטַארקָאטסירַא-דרע רעשילגנע רעד ןגעק

 -ָאס ןוא ןלַאנָאיצַאנ םעד ןופ טיידַאב רעוויסערגָארּפ-שירָאטסיה רעד זַא

 -עמַא ןופ גנואיירפַאב רעד ןיא סיוא ךיז טקירד ףמַאק-סטייהיירפ ןלַאיצ

 "מוא ןַא ןפַאש ןיא ןוא גנוקירדרעטנוא רעלַאינָאלָאק ןופ קלָאפ רענַאקיר

 ןעגנורעטש ןוא ןטייק יד ןקיטײזַאב ןיא ; הכולמ עלַאנָאיצַאנ עקיגנעהּפָא

 רעלַאנָאיצַאנ ןוא ןטפערק-ריצודָארּפ יד ןופ גנולקיװטנַא רעיירפ רעד רַאפ

 ,רוטלוק

 זיא דנַאל רעייא ןיא; :ןבירשעג סקרַאמ טָאה ןלָאקניל וצ ווירב ןיא

 -ָאמעד רעסיורג רעטקינייאעג ַא ןופ קנַאדעג רעד ןעמוקעגפיוא ןטשרעמַא

 -עד , עטשרע יד ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ זיא סע ווװ ,קילבוּפער רעשיטַארק

 רעטשרע רעד ןרָאװעג ןבעגעג זיא סע ןוא "טכער-ןשטנעמ ןופ עיצַארַאלק

 רעד ."טרעדנוהרָאי ןט18 ןופ עיצולָאװער רעשיאעּפָארײא רעד סיוטש

 טפַארק-סיוטש יד ןרָאװעג זיא רענַאקירעמַא-ןופצ יד ןופ ףמַאק רעכיירגיז

 -עמַא-ןיײטַאל יד ןופ גנוגעווַאב רעשירעײרפַאבילַאנָאיצַאנ רעסיורג ַא רַאפ

 -רעטנוא רעלַאינָאלַאק רעשיזעגוטרָאּפ-שינַאּפש רעד ןגעק רעקלעפ רענַאקיר

 ,גנוקירד

 -ירעמַא יד טַאהעג טָאה סולפנייא ןוא גנוטיידַאב עטסערג יד רעבָא

 ףמַאק-סטייהיירפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןוא עיצולָאװער עזַאושזרוב רענַאק

 עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעסיורג רעד ןופ געט יד ןיא .ךיירקנַארפ ףיוא

 -יירפ רענַאקירעמַא יד ןופ גנורַאפרעד יד טצונעגסיוא קלָאפ סָאד טָאה

 ןופ עיצַארַאלקעדע עשיזיוצנַארפ יד קידנטעברַאסיױא .רעפמעק-סטייה

 .רענַאקירעמַא רעד ףיוא טציטשעג סע ךיז טָאה "טכער-רעגריב ןוא ןשטנעמ

 ןוא טעדנעװעגנָא טָאה ײמרַא ערענָאיצולָאװער עשיזיוצנַארפ יד

 "-טכַאלש ענעפרָאװעצ ןופ קיטקַאט-המחלמ ענעטירשעגרָאפ יד טמָאקלופרַאפ

 ןיא ןביולג ןופ קורדסיוא סלַא ,ןענָאטגנישַאו ךרוד טריפעגנייא ,ןטייהנייא

 -רענלעז ןעיירפ ןופ לַארָאמ ןוא ןייזטסוװַאב ןכעלשטנעמ ןוא ןלַאנָאיצַאנ

 | ,טָאירטַאּפ

 ,ךַאז יד, :"גניריד"יטנַאפ ןיא ןבירשעג סלעגנע טָאה טכער טימ
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 "לופרַאפ טָאה עיצולָאװער רענַאקירעמַא יד ןביוהעגנָא טָאה'ס עכלעוו

 ."עשיזיוצנַארפ יד טמָאק

 ןיא זיא סָאװ ,םוטרעגריב סָאד טכַאמ רעד וצ טריפרעד ןבָאה עדייב

 ןוא רעכעלטפַאשלעזעג רעקידנריפ רעד -- ןָאמעגעה רעד ןעוועג עדייב

 ןיא טפַארק-ביירט יד זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא .חוכ רעשיטילָאּפ

 ,רעטעברַא ןוא םירעוּפ יד -- קלָאפ סָאד ןעוועג סעיצולָאװער עדייב

 ןבָאה ייז .ףרָאד ןוא טָאטש ןופ ןסַאמ עשיעבעלּפ יד ,םוטרעגריבניילק סָאד

 ןוא תונברק עטסערג יד ןגָארטעג ,סולפּפָא-טולב ןטסערג םעד ןבעגעג

 ןסָאנעג ןוחצנ ןופ ןטסקיצניװמַא

 לא
* 

 -עגמורַא ךיז ןוא טָארקָאמעד ַא ןעוועג זיא ןָאטגנישַאו שזדרָאשזד

 ןָאסרעפעשזד ,ןילקנַארפ יו ,ןטַארקָאמעד טניירפ עטנעָאנ טימ טלגניר

 טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,רעגענ עלַא טײרפַאב רע טָאה האווצ ןייז ןיא .,ןיעּפ

 טשינ םיא טָאה סָאד רעבָא .סעיצַאטנַאלּפ עסיורג ,ענעגייא ענייז ףיוא

 -ָאטש ,רעמרַאפ עמערָא ןופ דנַאטשפיוא םעד ןקירדוצרעטנוא טרעטשעג

 -עגפירַא טָאה ןעמ עכלעוו ףיוא ,רעקרעװטנַאה ןוא ןסַאמ-סקלָאפ עשיט

 ,תובוח-המחלמ יד ןקעד וצ ידכ ,טסַאל-ןרעייטש ןטסערג םעד ןפרָאװ

 -סיעש; רעד סלַא טנַאקַאב זיא סָאװ ,טלָאװער ןלַאיצָאס םעד ןופ ץיּפש ןיא

 "יירפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ דלעה רעד ןענַאטשעג זיא 1786 "דנַאטשפיוא

 ,סיעש לעינַאד ,ײמרַא רענַאקירעמַא רעד ןופ ןַאטיּפַאק רעד ,המחלמ-סטייה

 -לעה ןייז רַאפ סקיב רענעדלָאג ַא טימ טנױלַאב טָאה טעיַאפַאל ןכלעוו

 ,טייקשיד

 עכלעוו ,עיסימָאק רעד ןופ ץיּפש ןיא ןענַאטשעג זיא ןָאטגנישַאװ

 ןיוש רעבָא זיא עכלעוו ,עיצוטיטסנָאק עיינ ַא 1787 ןיא טעברַאעגסיוא טָאה

 ןכָאנ ןעמונעגנָא .1777 ןופ עיצוטיטסנָאק רעטשרע רעד ןופ ,קעװַא טייוו

 ןופ טכַאמ יד טקיטסעפרַאפ יז טָאה "דנַאטשפיוא-סיעש , םעד ןקירדרעד

 -טנעצ יד טקרַאטשרַאפ ,רעציזַאב-דרע עסיורג יד ןוא עיזַאושזרוב רעד

 סלַא ןבילקעגסיוא לָאמ ייווצ .קילבוּפער ַא טלעטשעגנייא ןוא טכַאמ עלַאר

 םוצ ןענָאטגנישַאװ טלָאװעג קלָאפ סָאד טָאה ,(1793 ןוא 1789) טנעדיזערּפ

 זיוה ןייז ןופ טייקליטש רעד ןיא .טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רע רעבָא ,לָאמ ןטירד

 -יטילָאּפ ןוא עלַאנָאיצַאנ ענייז טרימַאלקָארּפ רע טָאה ןָאנרעװ-טנואמ ןיא
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 29 ןיא ,םרָאפ רעלופ ַא ןיא טָאה סע עכלעוו ,קרעװ ןיא ןעקנַאדעג עש

 ,קירטַאּפזטיפ ןָאשזד ,1944-1931 ןרָאי יד ןיא ןבעגעגסױרַא ,רעדנעב

 טייהשטנעמ רעצנַאג רעד ןופ ןוא עקירעמַא ןופ עטכישעג רעד ןיא

 ,דלעה ןוא רעריפ רענעטירשעגרָאפ סלַא ןיירַא ןָאטגנישַאװ שזדרָאשזד זיא

 ןטכערעג ןייז ןיא םיא טימ טריפעגנָא ןוא קלָאפ םעד טימ ןעגנַאגעג זיא רע

 -רעטנוא רעלַאדָאעפ ןוא רעלַאינָאלָאק ןגעק ףמַאק-סטייהיירפ ןשיָארעה

 ,רענָאיצולָאװער ןוא טַארקָאמעד רעזַאושזרוב סלַא ,גנוקירד

 כא לא
/ 

 "רַאפ שידלעה ךיז ןבָאה ײמרַא-ןָאטגנישַאו רעד ןופ ןעייר יד ןיא

 ןיא לָאצ רעייז סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ .רעפמעק עשידיי ןבירש

 ןביז טנזיוט ייווצ ייב ןפָארטַאב ןַאד טָאה סעינָאלָאק רענַאקירעמַא 13 יד

 ,רָאדַאװלַאס סיסנַארּפ דיי רעד ןלַאפעג ןיא ןטכַאלש יד ןיא .טרעדנוה

 -קנַארפ ןופ רעקיליוויירפ רענעמוקעג רעד ,טנכייצעגסיוא ךיז טָאה שידלעהי

 יד ןרָאװעג ןביוהרעד ןענייז גנַאר-ןריציפָא םוצ .סענָאנ ןימינב ,ךייר

 לעינַאטַאנ ,ןעהַאק בקעי ,שוב ןָאמָאלַאס ,סקנערפ דוד יו רעפמעק עשידיי

 ליפ ןוא -- ָאטניּפ רעדירב ריפ יד ,םאהארבא חנ ,לארשי קיזייא ,יוויל

 .ערעדנַא

 -סטייהיירפ רענַאקירעמַא רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא טײקטמירַאב ַא

 "יפ-טּפיוה יִד ןופ רענייא סלַא טנַאקַאב ,ןָאמָאלָאס םייח זיא עיצולָאװער

 ןייק ןלױּפ ןופ רענעמוקעג ַא .המחלמ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ רעריסנַאנ

 רעלַאנָאיצַאנ רַאפ רעפמעק רעקימַאלפ ַא רע טרעוװ ,1772 ןיא עקירעמַא

  ,רעדנעלגנע יד ךרוד טּפַאכעג ,דנַאלרעטָאפ יינ ןייז ןופ טייקיגנעהּפָאמוא

 ןפיולטנַא וצ ןייא רעבָא םיא ךיז טיג'ס .טיוט םוצ טּפשמראפ רע טרעוו

 ,עיפלעדַאליפ ןיא ןצעזַאב ךיז ןוא

 טיג רענעק-ןכַאוּפש ןוא טסיסנַאניפ סלַא ןטייקיאעפ עסיורג ענייז

 ךיירקנַארפ ןופ תואוולה עסיורג יד ךרודַא טריפ רע .עיצולָאװער רעד רע

 לייט ןקיזיר ַא רעביא ריא טיג רע .גנוריגער רערענָאיצולָאװער רעד רַאפ

 -עג עכלעזַא ןדנָאפ ריא רַאפ טפַאש רע .ןלַאטיּפַאק ענעגייא ענייז ןופ

 ,רעמ רימ ןבָאה ןטלַאטש

 ָאדוי ןופ ןעמָאנ רעד ךיוא טרירוגיפ הפוקת רעד ןופ ןלַאנַא יד ןיא

 ,טכַאלש רעד ןיא רעטרעדנוװרַאפ ַא .בר רעטרַָאּפ-וינ ןופ ןוז רעד --- ָארוט
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 ענעלַאפעג יד רַאפ טנעמונָאמ ַא ףיוא רַאלָאד טנזיױט 10 רעביא רע טיג

 ,ןדלעה

 -ַאב עמערַאװ עלעיצעּפס ַא טקישעגוצ טָאה ןַאטגנישַאו שזדרָאשזד

 סױרַא טביוה רע וװ ,טרָאּפוינ ןיא עיצַאגערגנָאק רעשידיי רעד גנוסירג

 עקירעמַא ןופ טייהיירפ רעד רַאפ קלָאפ ןשידיי ןופ ןטסנידרַאפ עסיורג יד

 .טָארדַאב ןעוועג זיא יז יװ ,םוטעמוא ןוא

 ןפַאלקש ןיא רענַאידניא יד ןעלדנַאוורַאפ וצ וװרפ רעקידרעירפ רעד ()

 ןבעגעגנייא טשינ ךיז טָאה
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 רעיידפאב רעד - ןלאקניל םעהעדבייא

 עקידרעמא ןיא יידעפאלקש-דעגענ ןופ

 -ערּפ רעטסערג ריא סלַא ןיירַא רע זיא עקירעמַא ןופ עטכישעג רעד ןיא

 טימ לופ ,טכער-ןשטנעמ ןוא-רעקלעפ רַאפ רעפמעק .,טַארקָאמעד-טנעדיז

 ןיא ןפַאש; סָאװ ,יד ןופ ןשינעפרעדַאב יד רַאפ ץרַאה ןוא שינעדנעטשרַאפ

 עטגָאזעגסױרַא ,ןעקנַאדעג ענייז ןופ ליפ ."ןטרעװ עקיטיונ עלַא ,ןטייצ עלַא

 ץָארט עשיטסילַאיצָאס וצ ןענעכערַאפ ןעמ ןָאק ןטייהנגעלעג ענעדישרַאפ ייב

 ןיא רע טָאה ױזַא .ןעוועג טשינ טסילַאיצָאס ןייק זיא ןלָאקניל סָאװ ,םעד

 -לעזעג-רוטלוקירגַא רעד ןיא עטלמַאזרַאפ יד רַאפ טלעטשעגטסעפ (1859)

 -קע טשינ לָאמנייק טלָאװ ןוא טעברַא ןופ טכורפ יד זיא לַאטיּפַאק , : טפַאש
 ."רעירפ טריטסיזקע טשינ טלָאװ טעברַא ןעוו ,טריטסיז

 יו רעלקרעד ךיא; :ןבירשעג רע טָאה סערגנָאק םוצ גנודנעוו ַא ןיא

 רעכעה לַאטיּפַאק קעװַא ןלעטש סָאװ ,ןצעזעג-ןסַאלק זַא ,גנוגייצרעביא ןיימ

 -ַאלקש-בייל יװ ,קילבוּפער רעד רַאפ ךעלרעפעג רעמ ןענייז ,טעברַא ןופ

 ."יירעפ

 :טלעטשעגטסעפ טָאה ןלָאקניל רעכלעוו ןיא ,עדער ןייז זיא טמירַאב

 -סיוא רעד זיא ,רעטעברַא ךרוד טריצודָארּפ ןרעוו ןכַאז עטוג עטסרעמ יד;

 יז טָאה ס ,טעברַא סנעמעוו ,יד וצ טכער טימ ןעגנַאלַאב ןפרַאד ייז זַא ,ריפ

 ,ערעדנַא ןוא טעברַאעג ןשטנעמ ענייא ןבָאה ןטייצ עלַא ןיא רעבָא .ןפַאשעג

 טצעזעגרַאפ טשינ רָאט סָאד .ןןטכורפ עריא ןופ ןסָאנעג ןבָאה ,טעברַא ןָא

 ןייז ןופ לייט ןטסערג רעדָא ןצנַאג םעד רעטעברַא ןדעי רַאפ ןגירק וצ .ןרעוו

 ."גנוריגער רעטוג רעדעי רַאפ ליצ רעלופטרעוו ַא זיא טקודָארּפ-סטעברַא

 לא 6
2 
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 ןוא ןעגנובערטש ענייז וצ ,קלָאפ םוצ טיײקטנעָאנ ןייז זיא ךעלניײשרַאװ

 ןיא ןעגנוגנידַאב-סנבעל עכעלנעזרעּפ ענייז ןופ טַאטלוזער ַא ןעוועג ,ןעמיורט

 ,טנגוי רעד

 עמערָא ןופ ןוז סלַא 1809 רָאי ןיא טלעװ רעד ףיוא ןעמוקעג זיא רע

 רעטָאפ ןייז .יקָאטנעק טַאטש ןיא טפַאשטרָא רענעפרָאװרַאפ ַא ןיא ןרעטלע

 ןבעגעג טָאה סָאװ ,גנוקיטפעשַאב-טּפיוה ןייז רעבָא ,רעמרַאפ ַא ןעוועג זיא

 ,ײרעלָאטס ןעוועג זיא ,הנויח

 יד יו ,םעד ךָאנ ךיילג ,עמַאמ יד ןברָאטשעג ןענלָאקניל זיא רָאי 9 וצ

 זיא טײקמערָא יד .ַאנַאידניא טַאטש ןיא ןבילקעגרעביא ךיז טָאה החּפשמ

 טזומעג ירפ רָאג ךיז טָאה םעהערבייא רעניילק רעד זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג

 עקימורַא יד ןיא רעטעברַא-גָאט ַא ןעוועג זיא רע .טעברַא רעשיזיפ וצ ןעמענ

 רעטלעטשעגנָא ןַא ,טפעשעג ַא ןיא רעפױקרַאפ ַא ,רעקעה-ץלָאה ַא ,סעמרעפ

 ,טסָאּפ רעד ףיוא

 טימ סָאד ןוא ,רָאי ןייא ןופ ךשמ ןיא רָאנ רע זיא ןבעל ץנַאג ןייז ןיא

 יד ןופ רעבָא .ַאנַאידניא ןוא יקָאטנעק ןיא ,לוש ןיא ןעגנַאגעג ,ןסיירעביא ליפ

 ןיילַא ךיז טָאה רע רָאנ יו .עיסַאּפ ןייז ןעוועג רעכיב ןענייז ןרָאי-רעדניק

 -רעטסומ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז רע טָאה ,ןביירש ןוא ןענעייל טנרעלעגסיוא

 ,טקַאדידָאטױא ןטפַאה

 -עלעב ,עכעלטפַאשנסיװ קרעװו רעטנזיוט "ןעגנולשעגנייא , טָאה רע

 ןעקנַאדעג יד טריטיצ רע טָאה קינייװנסיױא ףיוא .רעכיב-ןרעל ,עשיטסירט

 ןוא רעפמעק-סטייהיירפ ןלַאקידַאר ןופ ,רעקנעד ןוא דלעה ןטבילַאב ןייז ןופ

 הפוקת יד , ןוא "שטנעמ ןופ טכער יד; יו ,קרעוו ענייז ,ןיעּפ םָאט רעביירש

 סלַא ,קילבוּפער עשיטַארקָאמעד ַא טקידייטרַאפ ןיעּפ עכלעוו ןיא ,"לכש ןופ

 -נגײאיטַאוװירּפ ןופ גנוקיטייזַאב יד טרילוטסַאּפ ,ןליוו-סקלָאפ ןופ קורדסיוא

 ןגעק סױרַא טערט ןוא גנורעכיזרַאפ-רעטלע ,גנודליב-סקלָאפ עטסיזמוא ,םוט

 עשיטילָאּפ יד ףיוא סולפנייא ןקיזיר ַא טַאהעג ןבָאה --- םזיטַאנַאפ ןזעיגילער

 ,ןלָאקניל ןופ גנואיושנָא-טלעוו ןוא ןעגנוגייצרעביא

 לא א
 יא

 רעװ זַא ,טלעטשעגטסעפ טָאה רע ןעוו ,טכער טַאהעג טָאה ןלָאקניל

 יד ןפָא םיא רַאפ זיא ןביירש ןוא ןענעייל ןופ טסנוק יד טשרעהַאב טָאה'ס,

 ןיא רעיײבעלּפ יד ןופ ףמַאק םעד טימ טרעטסײגַאב זיא רע ."טלעוו עצנַאג
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 ךיז טצירק ןורכז ןייז ןיא .טכער ענעבירשעג רַאפ םיור ןוא דנַאלנכירג-טלַא
 רעכלעוו ,ַאניליטַאק טיוט םוצ ןטּפשמראפ ןופ ףור רעשיטַאמַארד רעד ןייא

 ,*! ךצ ןטייווצ םעד ךיוא סיוא טרעה; : רעטכיר עשימיור-טלַא יד וצ טיירש

 ןיא ,ןקידייטרַאפ וצ ,טכערמוא ןגעק ןפמעק וצ טסילשַאב ןלָאקניל ןוא

 -ריב ןופ ,קלָאפ ןופ טכער יד ,ןצעזעג ןוא עיצוטיטסנָאק רעד טימ גנַאלקנייא

 ,שטנעמ ןוא רעג

 עלַא ,ןרעטסקע סלַא ,סיוא רע טלַאה ,רעקירָאי-27 סלַא ,1826 רָאי ןיא
 רעטעּפש רָאי ַא .גנובעגצעזעג ןופ םָאלּפיד םעד טמוקַאב ןוא סגעמַאזקע
 ,סיַאניליא טָאטש ןיא ,דליפגנירּפס ןיא טַאקָאװדַא סלַא ןיוש םוא רימ ןעעז

 . ערעירָאק עשיטילָאּפ עסיורג ןייז ןָא ךיז טביוה ױזַא

 ,טייקיטכערעג ןוא תמא רַאפ ףמַאק רעזָאלסימָארּפמָאק ,טייקכעלרע ןייז
 -גייוועגרעסיוא ןוא קנַאדעג רעפרַאש ןייז ,שטנעמ ןטושּפ םוצ ליפעגטימ ןייז
 ַא ןיא זיולב טשינ לענש םיא ןעלדנַאװרַאפ ,ןטייקיאעפ עשירָאטַארָא עכעל

 -ילָאּפ עטסטנעעזעגנָא יד ןופ םענייא ןיא ךיוא רָאנ ,ןובירט-סקלָאפ ןקימַאלפ

 -עג ןופ דילגטימ סלַא ןבילקעגסיוא טרעוו רע .בַאטשסַאמ-דנַאל ןיא רעקיט

 ןיוש רע זיא רעטעּפש רָאי רָאּפ ַא ןיא ,טאטש-סיאנליא ןיא רעמַאק-ץעזעג

 ,ןטַאטש עטקיניירַאפ יד ןופ (טנעמַאלרַאּפ) סערגנָאק ןיא טַאטוּפעד

 רע .דנַאל ןסיורג ןצנַאג רעביא טציא ךיז טגָארט םיטש עקיטכעמ ןייז

 -יסקעמ ןגעק עקירעמַא ןופ המחלמ עשירעּפַאכרַאפ יד ףרַאש טלייטרוארַאפ

 ןופ ןטכער עשיטילָאּפ ןוא עכעלרעגריב יד ןרעטיירבסיוא טרעדָאפ רע .עק

 -פרַאש רעצנַאג רעד טימ .ןעיורפ רַאפ טכער-םיטש ןבעג ןוא ןסַאמ-סקלָאפ יד

 עלַא יװ ,רעטייו טעז ןוא ײרעּפַאלקש-רעגענ ןגעק סױרַא רע טערט טייק

 -ָאמ רעד ףיוא זיולב טשינ גנוקריווסיוא עכעלדעש ריא ,רעקיטילָאּפ ערעדנַא

 ,דנַאל ןופ קימָאנָאקע רעצנַאג רעד ףיוא ךיוא רָאנ ,קלָאפ ןופ לַאר

 ץזַאב-טּפיוה יד ןרָאװעג זיא סָאװ ,יירעפַאלקש-רעגענ יד זַא ,טעז רע

 -רַאפ טעמכ יז טָאה ,ןטַאטש-םורד 15 יד ןיא טפַאשטריװ רעצנַאג רעד ןופ

 ,ןפַאלקש-רעגענ יד ,(רעדנעגונעג-טסבלעז) עשיקרַאטױא ןַא ןיא טלדנַאװ

 יד ןופ גנורעקלעפַאב רעקינָאילימ-12 ַא ףיוא ןָאילימ 4 טלייצעג ןבָאה סָאװ

 -ַאטנַאלּפ עקיזיר יד ןופ) לוונייב רָאנ טשינ טריצודָארּפ ןבָאה ,ןטַאטש-םורד

 ןוא ןרָאטַאטנַאלּפ-"ןרַאה , יד רַאפ ןגרַאװנסע עקיטיונ עלַא ךיוא רָאנ (סעיצ

 שימָאנָאקע ןענייז רעמרַאפ עסייוו ןָאילימ 6 יד .גנורעקלעפַאב רעסייוו רעד

 "רעגענ יד ,?טיילעמערָא עסייווא ןיא טלדנַאװרַאפ ןוא טריניאור ןרָאװעג
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 ןכעלרעניא ןופ ןטַאטש-םורד יד ןסירעגּפָא םורַא-ױזַא טָאה יירעפַאלקש

 ,קרַאמ-דנַאל

 ,עּפָאריײא ןייק טריטרָאּפסקע לוונייב םעד ןבָאה סָאװ ,ןרָאטַאטנַאלּפ יד
 רַאפ עקיטיונ יד ךיוא טכַארבעג טרָאד ןופ ןבָאה ,דנַאלגנע ןייק םעלַא רַאפ
 יד ןופ ןעגנוטעברַאסױא יד ןענייז םורַא ױזַא .תורוחס עלעירטסודניא ייז
 טשינ טעמכ ,ןטַאטש-ןופצ עטריזילַאירטסודניא ,עטלקיװטנַא ןיוש קרַאטש

 ןופ גנולקיװטנַא עקידרעטייוו יד .םורד ןשירעציזַאב-ןפַאלקש םוצ ןעמוקעגנָא

 ןופ גנוקיטייזַאב יד טרעדָאפעג טגנידַאבמוא טָאה םזילַאטיּפַאק רענַאקירעמַא

 -גיל .טעברַא-ןיול רעיירפ ךרוד יז ןטערטרַאפ סָאד ,יירעפַאלקש-רעגענ רעד

 רָאנ ,ןטַאטש-ןופצ יד ןופ ןעמָאנ ןיא זיולב טשינ טרעדָאפעג סָאד טָאה ןלָאק

 -נגייא-ןפַאלקש יד ווו ,םורד ןופ טייהרעמ רעקידנגעוװרעביא רעד ןופ ךיוא

 ןופ טנעצָארּפ יירד יוװ ,רעקיצניװ ןפָארטַאב ןבָאה ,ןרָאטַאטנַאלּפ יד ,רעמיט

 ,גנורעקלעפַאב רעד

 ךיז טָאה םורד ןשירעפַאלקש ןוא ןופצ ןעיירפ ןשיוװצ טקילפנָאק רעד

 ןיא טיירב רעצנַאג ןייז ןיא ןסקַאװעגנָא זיא רע .גָאט וצ גָאט ןופ טפרַאשרַאפ

 -יר עריא ןבױרקעװַא םעד ןוא עקיסקעמ טימ המחלמ רעד ךָאנ ןעוו ,1850 רָאי

 -טג טָאה םורד רעד ,ןטַאטש עיינ ןעמוקעגפיוא ןענייז ,סעירָאטירעט עקיז

 סָאד טָאה ןופצ רעד ,ײרעּפַאלקש"-רעגענ ןביולױעד טרָאד לָאז ןעמ טרעדָאפ

 קרַאטש ןעוועג ןענייז רעמיטנגייא-ןפַאלקש יד רעבָא .ןפרָאװעגּפָא שירָאגעטַאק

 ןבָאה 1856 ןיא .גנוריגער רעלַארעדעּפ רעד ןיא ייס ,סערגנָאק-דנַאל ןיא ייס

 זיא ,ןענעקיב ,טַאדידנַאק רעייז -- ןוחצנ ןסיורג ַא ןטלַאהעגּפָא וליפא ייז

 .טנעדיזערּפ סלַא ןרָאװעג טלייוועגסיוא

 דנַאל ןופ גנולקיװטנַא רעשימָאנָאקע רעד ןופ טייקיסעמצעזעג יד רעבָא

 1854 ןיא ךָאנ .ןעגנורעטש עלַא ץָארט שרַאמסיורָאפ ריא ןטינשעג ךיז טָאה

 -ילבוּפער יד ,ײטרַאּפ עכעלרעגריב עיינ ַא ןטַאטש-םורד יד ןיא ףיוא טמוק

 ןופ גנוצענערגַאב ,םרָאפער-רַארגַא יד רָאפ טעז םַארגָארּפ ריא .עשינַאק

 סָאװ ,עקיעפ-סטעברַא יד רַאפ גנולייטעצ-דרע עקידמינחב ןוא יײרעּפַאלקש

 םורַא ױזַא טָאה ײטרַאּפ רענַאקילבוּפער יד .ברעמ ןפיוא טצעזַאב ךיז ןבָאה

 יד ןופ ךיוא רָאנ ,םוטרעגריב ןופ זיולב טשינ ןסערעטניא יד טקירדעגסיוא

 רעלעירטסודניא רעד ןופ טציטשעג ןעוועג זיא יז .רעטעברַא ןוא רעמרַאפ

 סָאװ ,ײרעּפַאלקש-רעגענ יד ןצענערגַאב ןיא עטריסערעטניארַאפ ,עיזַאושזרוב

 ןופ רענייא .קרַאמ-ץַאזּפָא ןכעלרעניא ןופ גנולקיװטנַא יד טריזָאמרָאט טָאה
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 זיא ײטרַאּפ רענַאקילבוּפער רעד ןופ רעריפ-טּפיוה ןוא רעקיטערָאעט יד

 | ,ןלָאקניל םעהערבייא ןעוועג

 -ַאב-ןטסינָאיצילָאבא יד ןגָארטעג ךיוא טָאה רענַאקילבוּפער יד ףליה

 זַא ,גנורעדָאפ רעד טימ 1787 ןיא ןעמוקעגפיוא ךָאנ זיא עכלעוו ,גנוגעוו

 ןיא .יירעפַאלקש יד ןרעוורַאפ ךעלצעזעג לָאז עיצוטיטסנָאק רענַאקירעמַא יד

 ןירעוט-ןטסינָאיצילָאבַא רעטמירַאב רעד ןופ ךוב סָאד ןזיוװַאב ךיז טָאד 2

 ןופ (בוטש-םירעיוּפ) עטַאכ יד, -- וָאטס רעשטיב טעירַאה ןירעביירש ןוא

 -עמַא ןיא ןרַאילּפמעזקע ןענָאילימ ןיא ןעגנַאגעצ ךיז זיא סָאװ ,?םָאט לקנָא

 -עפַאלקש-רעגענ ןגעק ףור-םרַאלַא רעד ןרָאװעג זיא ןוא דנַאלסיוא ןוא עקיר

 ,ייר

 רעד ,קלָאפ רענַאקירעמַא ןופ ןסיוועג סָאד הפוקת רעד ןיא טרעוו ןלָאקניל

 רע טרעו 1860 ןיא .טכער-ןשטנעמ ןוא טייהיירפ ,עיטַארקָאמעד ןופ לָאבמיס

 -ָארּפ ןייז סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ ןוא .טנעדיזערּפ סלַא טלייוועגסיוא

 -לָאװער ,יײירעפַאלקש רעד ןופ עיצַאדיװקיל עזייוונפוטש יד טרעדָאפ םַארג

 "עס 1860 רעבמעצעד ןיא .רעמיטנגייא-ןפַאלקש ענעקָארשרעד יד רע טריט

 -ילָארַאק-םורד עיצַארעדעּפ-ןטַאטש רעד ןופ (ּפָא ךיז טלייט) ךיז טרינָאיסעצ

 ןפַא עכלעוו ,ןטַאטש-םורד עקירעביא יד ליּפשייב ריא ךָאנ ןעוט ךיילג .ענ

 -ַאב סלַא ,(1861 רַאורבעפ) ןטַאטש ןופ (דנַאברַאפ) עיצַארעדעפנַאק עיינ ַא

 ,דנָאמשטיר ןיא טָאטשטּפױה רעד טימ הכולמ עקידנעטשסבלעז ערעדנוז

 ןרָאטַאטנַאלּפ יד ןופ תוחוכ עטנפָאװַאב יד ןָא ןפיירג 1861 לירּפַא ןיא

 ,יז ןשרעהַאב ןוא רעטמַאס ןיא גנוריגער רעלַארעדעּפ רעד ןופ גנוטסעפ יד

 -נגייא-ןפַאלקש יד ןשיוװצ גירק-רעגריב רעד ןביױהעגנָא ךיז טָאה ױזַא

 -רָאפ עלַא ןופ טציטשעג ,ןלָאקניל .ןופצ ןגעק ןטַאטש-םורד יד ןופ רעמיט

 רעשירעטילימ ךיוא רָאנ טנעדיזערּפ זיולב טשינ זיא ,תוחוכ ענעטירשעג

 -גרעה ,ןשינעלקַאװ עטשרע יד ךָאנ .ןעײמרַא-ןופצ יד ןופ טנַאדנעמָאק-טּפיוה

 -ספמַאק ערענָאיצולָאװער וצ רעביא רע טייג ,קלָאפ ןטושּפ ןופ ףור םעד קיד

 ןיא יײרעפַאלקש ןופ גנוטכינרַאפ רעלופ ןופ גנוזָאל םעד קידנפרַאוװ ,ןדָאטעמ

 ,דנַאל ןצנַאג

 דרע טסיזמוא וצ-טלייט סָאװ ,ץעזעג-דעטסמָאה םעד ךרודַא טריפ רע

 -ןפַאלקש יד ןופ ײמרַא יד סיוא טקיניײיר רע (1 .ןטנַארגימע ןוא עמערָא יד

 יד ןופ סנגעמרַאפ יד ןריקסיפנָאק ןופ ץעזעג ַא ןָא טמענ ןוא רעקיטַאּפמיס

 -קינָאה , יד ןשיװצ ןטסערַא-ןסַאמ ךרודַא טריפ רע .רעטערַאפ-ןרָאטַאטנַאלּפ

 -סױרַא ןענייז סָאװ ,ןטסילַאטיּפַאק-סיורג יד ןפורעג טָאה ןעמ יוװ ,"רעסערפ
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 טכַאמרַאפ רע .טסנידיטכילפ ןשירעטילימ ןוא המחלמ רעד ןגעק ןטָארטעג

 סױרַא רע טיג ,(רעבמעטּפעס ןט-22 םעד) 1862 ןיא .ןעגנוטייצ ערענָאיצקַאער

 יד וצ ןרעהעג סָאװ;, ןפַאלקש-רעגענ עלַא ןעיײרפַאב ןגעוו עיצַאמַאלקָארּפ ַא

 ,ןרָאטַאטנַאלּפ עטריטלָאװער

 ץעטרידיצעד עלַא יד קלָאפ סָאד ןעמונעגפיוא טָאה גנורעטסייגַאב טימ

 -עברַא רעטנזיוט .ןלָאקניל םעהערבייא טנעדיזערּפ ריא ןופ ןעמרָאפ-ספמַאק

 -ָאװער-ןטנַארגימע .,לעּפַא ןייז ףיוא עקיליוויירפ סלַא ןדלָאמעג ךיז ןבָאה רעט

 רעד יו ,ײמרַא-ןופצ רעד ןיא סעלעטש עקיטכיוו ןעמונרַאפ ןבָאה ןרענָאיצול

 ץיּפש ןיא רעיַאמעדייוו ,ןסקרַאמ ןופ טניירפ ןוא רעוט-רעטעברַא רעשישטייד

 "סוג יװ ;לַארענעג:רידַאגירב סלַא קיליװ יוװ ; סיאול ןעס ןיא ײמרַא רעד ןופ

 "יא ןופ ,1871 ענומָאק רעזירַאּפ רעד ןופ לַארענעג רעטעּפש ,ערעזילק וװַאט

 -ידלַאבירַאג, יד טרימרָאפ ךיז טָאה ןטנַארגימע-רעטעברַא רעשינעילַאט

 עשידנעלריא ןוא עשיליוּפ ןופ -- "ןענָאיגעל-סטייהיירפ, ןוא ?עידרַאװג

 -ַאלקש םעד ןגעק המחלמ-סטייהיירפ רעד ןיא לײטנָא ןוויטקַא ןַא .עקיליוויירפ

 -1ריפסיוא ,ןעגנוליײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ עשירעגענ ןעמונעג ןבָאה םורד ןשירעפ

 -נַאלּפ -םורד יד ןופ דנַאלרעטניה ןיא ןבַאגפיוא עשירעטילימ עקיטכיוו קיד

 רעד ןיא ןענייז ןפַאלקשירעגענ טנזױט טרעדנוה ףניפ רעכעה .ןרָאטַאט

 .ןרַאה ערעייז ןופ ןפָאלטנַא הפוקת

 טלייוועגסיוא רעדיו טרעוװ 1864 ןיא ןלַאוװ-טנעדיזערּפ עיינ יד ןיא

 ןכרוד ןקיטעטשַאב סָאד זיא רענייז טקַא רעיינ רעטשרע רעד ןוא .,ןלָאקניל

 רעכלעוו ,(1865 רַאונַאי ןיא) טקנוּפ-"עיצוטיטסנָאק ןט-13 םעד סערגנָאק

 -עמַא ןופ עירָאטירעט רעצנַאג רעד ףיוא ײרעּפַאלקש-רעגענ יד טרעװרַאפ

 .עקיר

 ךיילג ןוא דנָאמשטיר ןרָאװעג ןעמונעגנייא זיא רעטעּפש ןטַאנָאמ ריפ

 -ילימ עלַא ןוא יל לַארענעג ןופ ײמרַא-םורד יד טרילוטיּפַאק טָאה םעד ךָאנ

 .ןלעבער-םורד יד ןופ תוחוכ-רעט

 א

 ןטי14 םעד .טכַאװ אנוש רעד זַא ,ןסעגרַאפ ןוא טלבויעג טָאה קלָאפ סָאד

 ןופ עשזָאל רעד ןיא ןסעזעג ןענייז יורפ ןייז טימ ןלָאקניל ןעוו 1865 לירּפַא

 -ערּפ םעד טפערט ,גנולעטשרָאפ-עידעמָאק ַא ףיוא ,ןָאטגנישַאוװ ןיא רעטַאעט

 -ןפַאלקש יד ןופ טנעגַא םעד ךרוד יונעג טליצעג ,ליוק עשירעדרעמ ַא טנעדיז

 .סטוב ןָאשזד רָאיטקַא םעד ,רעמיטנגייא
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 -ןיל ןופ טיוט םעד טכַאזרוארַאפ טָאה סָאװ ,טקַא רעשירַאברַאב רעד

 ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ םעד ןופ ּפָאק םעד ןקַאהּפָא טפרַאדעג טָאה ןענלָאק

 ,יירעפַאלקש רעגענ ןגעק ףמַאק ןשיֵארעה ןייז ןוא קלָאפ רענַאקירעמַא ןופ ץיּפש

 .ןעמרָאפער עלַאיצָאס ןוא עיטַארקָאמעד ,טייקינייא רעלַאנָאיצַאנ רַאפ

 ןזיוועג טָאה רעמיטנגייא-ןפַאלקש יד ןופ טקַא-המקנ רעקיטולב רעד

 רעד ןוא ןרָאטַאטנַאלּפ-םורד יד ןופ ףוצרּפ ןתמא םעד טלעוװ רעצנַאג רעד

 | .עיצקַאער רענַאקירעמַא רעצנַאג

 ,רעסיורג רעד סלַא עקירעמַא ןופ עטכישעג רעד ןיא ןײרַא זיא ןלָאקניל

 טָאה סָאװ רעד סלַא ,טייהיירפ ןוא עיטַארקָאמעד ןופ ןרעטש רעקידנטכייל

 -יזערּפ ןייק .יײרעּפַאלקש ןגעק ףמַאק םעד טקידנערַאפ ךיירגיז ןוא טריפעגנָא

 -עפרעדַאב ענייז וצ ,קלָאפ םוצ טנעָאנ ױזַא ןעוועג טשינ זיא םיא טניז טנעד

 .ןעגנובערטש ןוא ןשינ

 ןליבַאטס ַא ןכיירגרעד וצ ץלַא טוט; :טגָאזעגנָא רע טָאה האווצ ןייז ןיא

 -יירגיז יד ."רעקלעפ עלַא טימ ןוא קלָאפ רעזדנוא רַאפ םולש ןקידרשוי ןוא

 טָאה ,ןענלָאקניל ךרוד טריפעגנָא םורד ןופ עיצקַאער רעד ןגעק המחלמ עכ

 גנולקיווטנא רעלעירטסודניא רעלענש רעד רַאפ ןעגנורעטש עלַא טקיטיײזַאב

 טקורעגסױרַא לענש ךיז ןבָאה סָאװ ,עקירעמַא ןופ ןטַאטש עטקיניײרַאפ יד ןופ

 ,טכַאמ-טלעוו עשיטסילַאטיּפַאק עטשרע יד סלַא

 -עלבָארּפ עטקיטיײװעגנָא ערעדנַא ליפ טקיטיײזַאב טשינ רעבָא טָאה יז

 | .ןעמ

 ןופ דרע רעקַא 160 ןעמוקַאב טָאה טלָאװעג טָאה סָאװ ,רעדעי (1

 שיטקַאפ טָאה סָאד .רעקַא ןַא רַאפ רַאלָאד לטרעפ ַא טימ 1 וצ דנָאפ-הכולמ

 .םרָאפער-רַארגַא עשיטַָארקָאמעד ַא טײדַאב
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 רעדנידגאב רעד - ןיוודאד שלראשט

 עיראעט-עיצולאווע רעד חכ

 טשינ זיא ןסקיוװעג ןוא םייחיילעב ןופ טלעװ יד זַא קנַאדעג םעד

 יטנַא ןגנַאל ַא ןופ טַאטלוזער ַא רָאנ טקַא רעכעלטעג רעקילָאמנייא ןייק

 ןופ ןפָאזָאליפ עשיכירג-טלַא טגָאזעגסױרַא ןיוש ןבָאה ,סעצָארּפ-גנולקיוו

 ןופ סעלַאט יו ,רעשינָאי רעד ,הטיש רעשיטסילַאירעטַאמ רעטשרע רעד

 -קַאנַא טָאה ליּפשיב םוצ ױזַא .סענעמיסקַאנַא ,רעדנַאמיסקַאנַא ,טעלימ

 ביױהנָא ןופ ןבָאה ןשינעפעשַאב עקידעבעל עלַא זַא ,טנרעלעג רעדנַאמיס

 ,רעטעּפש .שיפ יו ,ּפש טימ טקעדַאב ןעוועג ןוא רעסַאװ ןיא טבעלעג

 ןפוא םעד טרעדנעעג ,השבי רעד ףיוא ןײגסױרַא ןעמונעג ןבָאה ייז ןעוו

 -רעסיוא ךיוא ייז ןבָאה ,ןעגנוגנידַאב עיינ יד וצ טסַאּפעגוצ ךיז ,ןבעל ןופ

 -ּפָארַא טָאה רע .שיפ ַא ןופ טמַאטש שטנעמ רעד ךיוא .טרעדנעעג ךיז ךעל

 "ירט רעד ףיוא ןבעל ןעמונעג טָאה רע ןעוו ,רעצנַאּפ-ןּפוש םעד ןפרָאװעג

 -נע זיא סָאד לייו ,שיפ ןייק ןסע טשינ ןשטנעמ ןפרַאד רַאפרעד .שינעק

 .םזילַאבינַאק וצ ךעל

 "סיוא ךיז טָאה ,רעסַאװ ןופ טמַאטש ץלַא זַא ,ןטלַאהעג טָאה סעלַאט

 -יסקַאנַא רַאפ .רעסַאװ וצ קירוצ טמוק ןוא סעצָארּפ ןגנַאל ַא ןיא טרימרָאפ

 -ַאמ-רוא יד ,ןעמוקעגפיוא זיא ץלַא סָאװ ןופ ףָאטש-יוב רעד זיא ןסענעמ

 -ןײרַא םוש ןָא ,סעצָארפ-סגנולקיװטנַא ןַא ןעוועג זיא סָאד .טפול ,עירעט

 -עדנע-טפול ןופ ןענַאטשטנַא ךיוא ןיײלַא ןענייז עכלעוו ,רעטעג ןופ גנושימ

 .ןעגנור

 -קַארעה ,דנַאלנכירג:-טלַא ןיא קנַאדעג ןשיטקעלַאיד ןופ רעטָאפ רעד |

 -- "יער ַאטנַאּפ , זיוועד ןטמירַאב ןייז טימ טנַאקַאב םעלַא רַאפ זיא ,טיל

 .ךיז טרעדנע ץלַא ,טרָא ןייק ףיוא טשינ טייטש ךַאז ןייק ,טמיווש ץלַא

 רעכלעוו ,רעייפ רעקיבײא ןַא זיא -- טנרעלעג רע טָאה -- טלעװ יד;
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 ענעגייא ענייז טימ גנַאלקנייא ןיא ךיז טשעל ןוא סיוא ךיז טרעטיירב

 ןייק ןוא ןפַאשַאב טשינ ריא טָאה טָאג םוש ןייק .ןצעזעג-גנולקיװטנַא

 םעד רַאפ ךיוא ."ץנעטסיזקע ריא רַאפ קיטיױנ טשינ ריא זיא טָאג םוש

 -ָאמעד ,דנַאלנכירג-טלַא ןיא עירָאעט רעשיטסימָאטַא רעד ןופ רעפעש

 ןופ טַאטלוזער ַא שטנעמ רעד ןוא תויח םינימ עלַא ,רוטַאנ יד זיא ,ןטירק

 ףיוא טזייו ,טפיטרַאפ רעמ רעבָא ,עבלעז סָאד .עיצולָאװע רעגנַאל ַא

 -ערקול ,רעגלָאפכָאנ רעשימיור-טלַא רעסיורג ןייז רעטעּפש ןוא רוקיּפע

 .סויצ

 טרעדנוהרָאי ןט:4 םעד טייז זיא עכלעוו ,עכריק עכעלטסירק יד

 ןוא ,עירעּפמיא רעשימיור רעד ןיא עיגילער עקידנשרעה יד ןרָאװעג

 -לטימ ןיא רָאטַאטקיד רעשיטילָאּפ ןוא רעזעיגילער רעד םעד ךָאנ ךיילג

 ,לביב ריא ןופ לײט-דנַאטשַאב סלַא ך"נת םעד ןעמונעגרעביא טָאה .,רעטלַא

 ,תישארב םעד טקילײהרַאפ ,םיא טימ גנַאלקנייא ןיא יז טָאה ,ךיוא רַאפרעד

 "נא סלַא ןשינעפעשַאב עלַא ןופ ןוא טלעװ רעד ןופ גנואײטשטנַא יד

 טָאה סעצָארּפ"עיצולָאװע ןַא ןגעו קנַאדעג ןדעי .טקַא ןכעלטעג ןקילַאמ

 -געהנָא ןוא רעגערט ענייז ןוא ןכערברַאפ ןשיסרוקיּפא סלַא טכַארטַאב יז

 .עיציזיווקניא רעד ןופ סנפיוהרעטייש יד ףיוא טנערבעג רעג

 עטצענערגַאב יד זיב הפוקת עגנַאל ַא ךרודַא טזומעג טָאה רַאפרעד

 שרַאמסיורָאפ רעקישַאר רעד ןוא עכריק רעכעלטסירק רעד ןופ טכַאמ

 רָאנ ,גנואיינַאב יד זיולב טשינ טכעלגעמרעד ןבָאה ,טפַאשנסיװ רעד ןופ

 .עירָאעט-עיצולָאװע רעד ןופ גנונעקרענַא עקיטליגדנע יד ךיוא

 רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ גיז רעשירָאטסיה רעד זַא ,טנַאסערעטניא

 "רערעלקפיוא , יד ןופ ןלַאעדיא יד ןעמוק טרָאװ םוצ ןעוו ,עיצולָאװער

 קיטייצכיילג זיא ,ןטסידעּפָאלקיצנע יד ןוא (ָאסור ,עיקסעטנָאמ ,רעטלָאװ)

 רעד .טפַאשנסיװ-רוטַאנ רעד ןיא קנַאדעג-עיצולַאװע ןופ סנַאסענער רעד

 ,(1829-1744) קרַאמַאל ,גָאלָאיב רעטנרעלעג רעשיזיוצנַארּפ רעטמירַאב

 ךיז ןגעװ ערעל יד) םזימרָאפסנַארט םעד קרעװ ענייז ןיא טעדנירגַאב

 טלקיװטנַא ןוא רעטעּפש ףױא טמענ סע עכלעװ ,(םינימ עקידנרעדנע

 -1772) רעליה-טנעס ַאורּפָאשז רעטנרעלעג רעשיזיוצנַארּפ רעד .ןיװרַאד

 ןופ .טייהנייא יד קרעװ ענייז ןיא ףיוא טזייוו ,גָאלָאיזיפ ןוא גָאלָאָאז ,(4

 -ָאעט יד טפַאש ןוא תויח םינימ עקיטרַאנדישרַאפ ןופ יובעג ןשינַאגרָא

 ןיװרַאד ךיוא ךיז טציטש סע עכלעוו ףיוא ,סעיגָאלַאנַא ןופ עיר
 לא 8

2 
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 ןיא 1809 רָאי ןיא טלעװ רעד ףיוא ןעמוקעג זיא ןיװרַאד סלרַאשט
 -קָאד"ןיצידעמ ןטמירַאב ַא ןופ ןוז סלַא ,ירָאבסורש טָאטש רעשילגנע רעד

 ,רוטַאנ יד ןענרעלרעד וצ גנוגיינ ַא סױרַא רע טזייוו דניק סלַא ןיוש .רָאט

 "דנייטש עקיטרַאנדישרַאפ ןופ עיצקעלָאק עסיורג ַא טלמַאזעגנָא טָאה רע

 ,ןטכַארטַאב ייז רע טגעלפ ןהעש עגנַאל .רעייא-לגייפ ,םירעוו ,ןעמולב ,ךעל

 יד ןופ טרעדנוזעגּפָא ןעגנושרָאפ ענייז ןיא טפיטרַאפ .ןכיילגרַאפ ןטסעמ

 ןקיטרַאנעיא, סלַא ןעזעג ,םורַא רעטנעָאנ רעד םיא טָאה ,םירבח-לוש

 ."ּפיט

 רעבָא .ןיצידעמ ןרידוטש לָאז רע טלָאװעג קרַאטש טָאה רעטָאפ רעד

 ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סלרַאשט .ןבעגעגנייא טשינ םיא ךיז טָאה סָאד

 רעביא ןעגנוביא יד ןגָארטרַאפ טשינ טָאה סָאװ ,ןכעלדניפמע רעייז ַא רַאפ

 זיא ןַאד .סעיצַארעּפָא ןוא ןטנעמירעּפסקע עשימָאטַאנַא ,רעּפרעק עטיוט

 רעטוג ַא זיא ןוז רעלעדייא רעד זַא ,סולשַאב רעכעלרעטָאפ רעד ןעמוקעג

 ,ןכעלטסייג ַא ףיוא טַאדידנַאק

 ".טסירק םעד ןיא טכַארברַאפ סלרַאשט רעגנוי רעד טָאה רָאי יירד

 .רעבָא ,חלג רענַאקילגנַא ןַא ןרעוו וצ ידכ ,שזדירבמעק ןיא שזדעלָאק ןכעל

 ,רעמיוב,ןעמולב ,ןסקיוװעג טריסערעטניא םיא ןבָאה רעדנווו סטָאג יו רעמ

 רָאסעּפָארּפ ןטימ טעדניירפַאב טנעָאנ .קרעוו עשיגָאלָאָאז ןוא עשינַאטָאב

 "ענוצליײטנָא טַאר ןייז ןופ ןסירעגטימ רע טרעוװו ,ואלסנעה קינַאטָאב ןופ

 ,יָארסטיפ ןַאטיּפַאק ןופ עיצידעּפסקע רעד ןיא רעשרָאפ-רוטַאנ סלַא ןעמ

 ןוא קיטנַאלטַא:םורד ןופ ןטנגעג יד ןשרָאפסױא טפרַאדעג טָאה עכלעוו

 ,קיפיצַאּפ

 "לעגיב; ףיש רעד ףיוא טכַארברַאפ ןיװרַאד סלרַאשט טָאה רָאי ףניפ

 -ַאּפ טכוזַאב טָאה רע .ףורַאב ןתמא ןייז טקעדטנַא רע טָאה ןַאד טשרע ןוא

 "םורד ןיא גַאלעּפיכרַא) דנַאלרעיײפ סָאד ,(עניטנעגרַא-םורד) עינָאגַאט

 "זדניא יד ,עילַארטסיױא ,דנַאלעז"יינ ,יטיהַאט ,(עקירעמַא-םורד ןופ לייט

 ןלייט ,ענעלעה עקילייה יד ,(ןָאלייצ-םורד) גַאלעּפיכרַא ווידלַאמ ןופ ןעל

 "פיונוצ טָאה רע .ערעדנַא ןוא גַאלעּפיכרַא-סָאגַאּפַאלַאג םעד ,ליזַארב ןופ

 -עג םינימ ענעדישרַאפ ןופ לַאירעטַאמ ןכעלטפַאשנסיװ ןקיזיר ַא ןעמונעג

 "עגסיוא ,תויח ענעדישרַאפ ןופ ןטעלעקס ,לגייפ עטּפוטשעגסיוא ,ןסקיוװ

 רענייטש ןופ סעיצקעלָאק עקיזיר ןוא ןטקעסניא ענעדישרַאפ עטנקירט

 ערָאלּפ ןוא ענוַאפ יד ןכיילגרַאפ טנָאקעג טציא טָאה רע ,ןלַארענימ ןוא

 ןוא ןטנגעג עשיפַארגָאעג ענעדישרַאפ ןופ (ןסקיוועג ןוא תויח ןופ טלעוו)
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 עכעלטפַאשנסיװ ,עקיטכיו רעטעּפש ענייז רַאפ טנעמַאדנופ םעד ןגייל

 .ןעגנולעטשטסעפ

 רעגנוי רעד וצ טערט ןערב ןוא עיגרענע רעכעלנייוועגרעסיוא טימ

 ןכעלנעזרעּפ ןייז טרילוגער רע .ןעגנושרָאפ ענייז וצ (רָאי 25) ןיװרַאד ךָאנ

 ןיא ךיז טצעזַאב ןוא דווושזדעוו ַאמע עניזוק ןייז טימ הנותח טָאה ,ןבעל

 ןגרָאז עלעירעטַאמ ןופ יירפ .טנעק ןיא ןוַאד ףרָאד םעניילק ,ןליטש ַא

 -ניא ךיז רע ןָאק (ןגעמרַאפ ןקיזיר ַא טזָאלעגרעביא טָאה רעטָאפ רעד)

 ףיוא עזייר ןייז רע טביײרשַאב םעלַא רַאפ .טפַאשנסיװ רעד ןעמדיוו ןצנַאג

 -עדטנַא עקיטכיוו יד קידנּפַאכרַאפ טרעדליש רע וװ ,"לעגיב , ףיש רעד

 -ישרַאפ ןיא ,עיצידעּפסקע רעקירָאי-5 רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד ןוא ןעגנוק

 -עזייר ןקיזָאד ןופ ןריפסיוא יד .ןטנעניטנָאק ןוא רעדנעל עשיטָאזקע ענעד

 "נלעטשטסעפ עכעלטפַאשנסיװ עקיטכיו ןיוש זדנוא ןעגנערב ךוביגָאט

 "וצפיוא רענעייל םעד וצ ןטיירג עכלעוו ,עיגָאלָאיב ןופ טיבעג ןפיוא ןעג

 -עיצולָאװע רעטעדנירגַאב רעטעּפש ןייז ןופ ןעקנַאדעג-טּפיוה יד ןּפַאכ

 .עירָאעט

 ,קרעװיטּפיױה סָאד .טעברַאעג ריא רעביא ןיװרַאד טָאה רָאי קיצנַאװצ

 ןופ םַאטשּפָא רעד? :ןעמָאנ ןגנַאל ַא טגָארט יז טעדנירגַאב רע ןכלעוו ןיא

 רעדָא בױלקּפָא ןכעלריטַאנ ַא ךרוד ןעמוקעגפיוא ןענייז רָאװ ,םינימ עלַא

 .ףבעל םעד רַאפ ףמַאק םעד ןיא ןסַאר עטסעב יד ןופ גנוטלַאהרעד יד

 גָאט ןיא טפיקרַאפסיױא ןרָאװעג ןוא 1859 רָאי ןיא סױרַא זיא ךוב סָאד

 קערש ןופ זיורבפיוא ןַא ןפורעגסױרַא טָאה סע .ןזיוװַאב ךיז טָאה סע ןעוו

 גנוריסערעטניארַאפ עכעלנייועגרעסיוא ןוא ןזיירק עשיגָאלָאעט יד ןיא

 סַאמָאט גָאלָאיב רעשרָאּפ-רוטַאנ רעטמירַאב רעד .עכעלטפַאשנסיװ יד ןיא

 ליפ .ערעל סניװרַאד ןופ רעגנעהנָא רעשיטסַאיזוטנע ןַא טרעוו ,ײלסקַאה

 ,ןגָאלָאיצָאס ךיוא ייז ןשיוצ ,ןטנרעלעג ןסיורג םעד ןסירגַאב ערעדנַא

 .סלעגנע ןוא סקרַאמ יו ,גנולקיװטנַא רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןופ רעשרָאפ

 "כיו עיינ טימ קרעװ:טּפיוה ןייז טצנעגרעד ןיװרַאד טָאה לייוורעד

 "בוטש ןיא תויח ןוא ןצנַאלפ ןופ ןעגנורעדנע יד ןגעוו, יװ ,ןטעברַא עקיט

 "בײלקּפָא ןלעוסקעס ןגעו, ,"שטנעמ ןופ גנומַאטשּפָא יד, ,"ןעגנוגנידַאב

 .םזיניװרַאד טסייה סָאװ ,ערעל יד ןעמוקעגפיוא זיא ױזַא .ערעדנַא ןוא

 -ירגיטלַא ןופ זיוועד ןטימ ןקירדסיוא ןעמ ןָאק קנַאדעג-טּפױה ריא

 -"מוא ןיא זיא רוטַאנ יד; ,"ךיז טגעװַאב ץלַא , --- טילקַארעה ףָאזָאליפ ןשיכ

 ןרָאי רעטנזױט ןוא ןענָאילימ ןופ ךשמ ןיא ."ןעגנורעדנע עכעלרעפיוא
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 יד} ענוַאפ יד ןוא (ןצנַאלפ ןופ טלעוו יד) ערָאלּפ יד טרעדנעעג ךיז טָאה

 ךמס ןפיוא טלעטשעגטסעפ טָאה ןיװרַאד .(סנזעו עקידעבעל ןופ טלעוו

 זַא ,ןעגנושרָאפ ןוא סעיצַאװרעסבָא עיונעג ןוא לַאירעטַאמ ןכייר ַא ןופ

 -עג ןפַאשעג טשינ ןענייז ןצנַאלפ ןוא ןשינעפעשַאב עקידעבעל םינימ עלַא

 ןופ ךשמ ןיא ךיז ןרעדנע רָאנ ,לָאמעלַא רַאפ לָאמ ןייא טָאג ךרוד ןרָאװ

 ,ו"ַאא שיפ ,לגיופ ,תויח םינימ עטנַאקַאב-טנייה יד .תופוקת-טייצ עגנַאל

 ןוא רעטנזיוט טימ} רעירפ יד ןופ ןעמוקעגפיוא ןענייז ,ןסקיוועג ךיוא יו

 "בײלקּפָא ןכעלריטַאנ, ןופ געוו ןפיוא עקידנריטסיזקע (ןרָאי ןענָאילימ

 ןיילַא רוטַאנ יד זַא ,ןיװרַאד טײטשרַאפ קורדסיוא םעד טָא רעטנוא

 ,ןדניװשרַאפ ,ןייגרעטנוא לָאז סע רע ןוא ןביילב לָאז סע רע ,סיוא טביילק

 רעד ןופ ןעגנוגנידַאב (עשיגָאלָאעג ,עשיטַאמילק) עטרעדנעעג יד ןיא

 טגיל הביבס עשיפַארגָאעג יד ךיוא זַא ,ןעקנעדעג ןזומ רימ לייוו .הביבס

 ןבָאה רימ ווו טרָאד .עיצולָאװע רעגנַאל ַא ןופ סעצָארּפ ןבלעז םעד רעטנוא

 ןעוועג ןענייז ,גרעב ןבָאה רימ ווו ,םימי ןעוועג לָאמַא זיא סעטסיוװ טנייה

 עקיזָאד יד .טרעקרַאפ ןוא טלַאק ןעוועג זיא םערַאװ טנייה זיא'ס ווו ,ןלָאט

 ייב ןעגנורעדנע ןפורסיורַא טזומעג ןבָאה הביבס רעד ןופ ןעגנורעדנע

 ךיוא ןוא ןטפַאשנגיא עשינַאגרָא עסיוועג .עריא סנזעוו עקידעבעל עלַא

 ,עזָאלצונ ןיוש סלַא ,ןדנוװשרַאֿפ טייצ רעד טימ ןענייז ןלייט-רעּפרעק

 "סיזקע רעד רַאפ עקיטיונ ,עיינ ןעמוקעגפיוא ןענייז טרָא רעייז ףיוא ןוא

 ןסקיװעג ןוא םייחיילעב םינימ יד רָאנ .ןעגנוגנידַאב עיינ יד ןיא ץנעט

 ךיז ןבָאה סָאװ ,םורַא ןטרעדנעעג םוצ ןסַאּפוצ טנָאקעג ךיז ןבָאה סָאװ

 טָאה ןיװרָאד ,ןבעל ןביילב ,עלַאטיװ רעמ ,ערעקרַאטש סלַא ןזיװעגסױרַא

 ןופ טלעװ רעד ןופ עיצולָאװע רעד ןופ ןצעזעג-טּפיוה יד טרילומרָאפ

 תוביסירוטַאנ יד טקעדטנַא טָאה רע .ןסקיװעג ןוא סנזעוו עקידעבעל

 "רַאפ וצ ןעמזינַאגרָא ןופ טײקטסַאּפעגוצ רעלַאעדיאיויטַאלער רעד ןופ

 ,הביבס רעד ןופ ןעגנוגנידַאב עקיטרַאנדיש

 יד ךעלטפַאשנסיו טעדנירגַאב ךיא רעטשרע רעד טָאה ןיװרַאד

 טרעכיײרַאב ןרָאװעג טיוט ןייז ךָאנ ןיוש זיא סָאװ ,שטנעמ ןופ עיצולָאװע

 יד ןוא שטנעמ רעד זַא ,סיזעט ןייז .עטנרעלעג ליפ ןופ ןזייװַאב עיינ טימ

 טסייה סָאד ,ןדייז ןייא ןופ ןעמַאטש ,עּפלַאמ ,עכעלנע-ןשטנעמ ,עקיטייצטנייה

 -סגנַאגסױא רעד זיא ,ןדנווװושרַאפ ןיוש גנַאל זיא סָאװ ,ןימ-היח ןייא ןופ

 רעד זַא ,ףיוא טזייו יז .עיגָאלָאיב רעטסיינ ,רענרעדָאמ רעד ןֹופ טקנוּפ

 -ַאב ַא יו ןעמוקעגפיוא זיא -- םזינַאגרָא רעקידעבעל רעדעי יו -- שטנעמ
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 -שטנעמ עלַא .סעצָארּפ-עיצולָאװע ןגנַאל ַא ןיא ןימ רעשיגָאלָאיב רערעדנוז
 ַא ןפַאש ,שטנעמ ןקיטייצטנייה םעד זיב עטסטלע יד ןופ ,ןעמרָאפ עכעל
 יד .עשישטנעמ טיידַאב סָאװ "ןדינימָאה; ,החּפשמ יחילעב ערעדנוזַאב
 ָאמָאה, ןימ רעד רָאנ ןבילברַאפ טנייה זיא החּפשמ רעד ןופ) "ןדינָאמָאה;
 "רעטלע עטסטייוו יד ךרוד ןענייז ,(שטנעמ רעקידלכש רעד) "סנעיּפַאס
 -טנייה יד ןרעהעג סע עכלעוו וצ "ןדיָאפָארטנַאא יד ןופ םיבורק ,סעדייז
 ,סעזנַאּפמיש ןוא ןעגנַאטוגנַארָא ,ןלירָאג ,ןענָאביג -- סעּפלַאמ עקיטייצ

 טלַאה "ןדינימָאה יד ןופ עטסטלע יד ,רעייטשרָאפ עטשרע יד רַאפ
 ,("שטנעמ ןשילַארטסױא , םעד) "ןקעטיּפָאלַארטסיױא; יד טּפַאשנסיװ יד טנייה

 "םורד ןופ ןלייה יד ןיא עטנרעלעג טקעדטנַא ןבָאה ןטעלעקס ערעייז
 "וצ רָאי ןָאילימ 272 ַא טימ טבעלעג ןבָאה ייז זַא ,ּפָא טצַאש ןעמ .עקירּפַא
 ,ןייצ טַאהעג ,ךיילג טעמכ סיפ ייווצ ףיוא ןעגנַאגעג ןיוש ןענייז יז .קיר

 ,רעשיּפלַאמ ַא ןעוועג ךָאנ זיא ּפָאק רעד רָאנ ,עכעלשטנעמ וצ עכעלנע

 -ַאפ ןרעװ ,ןשטנעמ-רוא רעדָא סעדייז ערעזדנוא עטקעריד יד וצ

 ורָאװעג טקעדטנַא זיא טעלעקס רעטשרע ןייז) "ןּפָארטנַאקעטיּפ , יד טנכער

 ,קירוצ רָאי טנזיוט 250 ַא טימ טבעלעג ןבָאה עכלעוו ,(1891 ןיא ַאװַאי ןיא
 ךָאנ ּפָאק רעד .סיפ ייווצ ףיוא ,ךיילג םָאקלופ ןיוש ןעגנַאגעג ןענייז ייז

 ןברַאש ןופ סיורג יד .ןכעלשטנעמ ַא וצ ךעלנע ןיוש רעבָא --- וויטימירּפ

 .רעטעמיטנעצ קיבוק 1250 זיב 750 ןופ

 -נַאענ; רעד זיא שטנעמ ןופ עיצולָאװע רעד ןיא ּפַאטע רערעטייוו ַא

 וװ ,דנַאלשטיײיד ןיא טָאטש ַא ,לַאטרעדנַאענ ןעמָאנ םענופ) ?רעלַאטרעד

 רעכלעוו ,(1856 ןיא טעלעקס ןייז ןופ ךעלטשער ןרָאװעג ןענופעג ןענייז סע

 ןברַאש ןייז ןופ סיורג יד .קירוצ רָאי טנזיוט 25 ַא טימ ןעמוקעגפיוא זיא

 ךעלנע רעמ ךָאנ זיא רע .רעטעמיטנעצ קיבוק 1700 זיב ןיוש טייגרעד

 "ייטש ןופ םירישכמ סיוא ןיילַא ןיוש טעברַא רע .שטנעמ ןקיטייצטנייה םוצ

 ַא טיױל עטיױט יד ןיוש טבָארגַאב רע .יירעגעי עכיוה ַא טלקיװטנַא ,רענ

 ,לַאינָאמערעצ ןזעיגילער
 ,(שטנעמ ןקידלכש םעד) "סנעיּפַאס ָאמָאה; םוצ וצ רימ ןעמוק ױזַא

 ןיוש זיא ןוא קירוצ רָאי טנזױט 20 ַא ךרעל טימ ןעמוקעגפיוא זיא סָאװ

 עטרעסעבעגסיוא טימ ןיוש ךיז טצונַאב רע .זדנוא וצ ךעלנע םָאקלופ

 .קרעוו-טסנוק ךיוא טפַאש ןוא םירישכמ

 ןט-19 ףוס ןופ ןעגנובָארגסױא יד ןוא טּפַאשנסיװ יד טָאה םורַא ױזַא

 .ןעניװרַאד ןופ עירָאעט-עיצולָאװע יד טקיטעטשַאב טרעדנוהרָאי ןט-20 ןוא
 לא לא

+* 
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 -ּפָא ןכעלריטַאנ, ןגעו ,עזעט סניװרַאד ףיוא ןבָאה טסוװַאב יו

 עכַאװש יד ןוא ןביילב םינימ עטסעב ןוא ערעקרַאטש יד זַא) "ביילק

 רעד לעיצעּפס ןוא ,סעירָאעט עשיטסיסַאר עלַא ןפורַאפ ךיז ,(קעװַא ןזומ

 וליפא זיא ס ."ןשטנעמ-רעטנוא , ןוא "ןשטנעמ-רעביוא, ענייז טימ םזיצַאנ

 רעלַאיצָאס;6 רעד ךיז טפור סָאװ גנוטכיר עלעיצעּפס ַא ןעמוקעגפיוא

 (..תועט ַא ןיא זיולב ךיז טלדנַאה סע ביוא) תועטיטּפיױה ןייז ."םזיניװרַאד

 ןופ ןעגנובערטש ןוא רוטַאנ יד טקיביײארַאפ רע סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב

 עשימָאנָאקע יד ןופ םיא ףיוא גנוקריווסיוא יד קידנעעז טשינ שטנעמ

 .ןעגנורעדנע עלַאיצָאס ןוא רוטלוק ,ןעגנוגנידַאב

 יד ןופ רעייטשרָאפ ןטסכעה םעד שטנעמ ןיא ןעזעג טָאה ןיװרַאד

 ןצונַאב ןייז ,ץנעגילעטניא ןייז קנַאד ַא -- טָאה שטנעמ רעד .םייח-ילעב

 ןייק ייב סָאװ) ךַארּפש ַא טימ ,םירישכמ םיא ךרוד ענעפַאשעג טימ ךיז

 ןליוו ,ןורכז ,לכש טימ ,(סױרַא טשינ טערט ןשינעפעשַאב ערעדנַא םוש

 -- (לרוג ןייז ןדימש וצ קיניזטסוװַאב טייקיאעפ רעד טימ טסייה סָאד)

 עקידעבעל םינימ עלַא ןוא טלעװ רעד ןופ רעשרעה רעד ןרעוו טנָאקעג

 טפַאשלעזעג רעכעלשטנעמ רעד ןיא טשינ טשרעה ךיוא רַאפרעד .סנזעוו

 ,רעלַאטורב רעד רָאנ טרידיצעד סע וװ ,"ץעזעג-לגנושזד, עדנילב סָאד

 ךיז טדיינש סָאװ ,עטכישעג רעד ןופ טייקיסעמצעזעג יד .חוכ רעשיזיפ

 "עג יד ןריפרעד טעװ ןוא טריפ ,ןעגנורעטש עלַא ךרוד שרַאמסיױרָאפ ריא

 ,טייקכעלשטנעמ ןופ הגרדמ רעטסכעה רעד וצ טפַאשלעז

 טרעטעמשעצ עירָאעט-עיצולָאװע ןוא ערעל ןייז טימ טָאה ןיװרַאד

 םיא לרוג ןייז ןבעגעגרעביא ןוא שטנעמ םעד רעביא החגשה עכעלטעג יד

 ,ןײלַא
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 - ידלאבידאג עפעזושזד
 ,עילאטיא וו רעצמעק-טמייהיירצ דעד

 עקירעמא ווא עצאר'יא
 ןימ רַאפ ךיא ףמעק ,טייהיירפ רַאפ ףמעק ךיא ווו ,םוטעמואג

 ,"דנַאלרעטָאפ

 טרעטַאלפעג טָאה עכלעוו ,ןָאפ ןייז ןעװעג זיא גנוזָאל עקיזָאד יד

 טָאה רע וו ,ךיירקנַארפ ,ליזַארב ,עילַאטיא ןופ רעדלעפ-טכַאלש יד רעביא

 ,.רעקלעפ ערעדנַא ןוא קלָאפ ןגייא ןייז ןופ טייהיירפ רעד רַאפ טפמעקעג

 -רַאפ סלַא דנַאלרעטָאפ ןייז ןופ טרובעג רעד ןדנוברַאפ זיא ןעמָאנ ןייז טימ

 "עגסיוא יז רע טָאה ,קלָאפ ןופ טבילעג .הנידמ עקיגנעהּפָאמוא ,עטקינייא

 .שפנ'תריסמ ןוא טײקטבַאגַאב ,טייקשידלעה ןייז טימ טפמעק

 טכַאמעג םיא טָאה רעדנעל ליפ ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ ,ףמַאק ןייז

 רעזדנוא , .עדנעגעל ןוא לָאבמיס ַא וצ ןסקַאוװעגסיוא זיא רע ,טמירַאב-טלעוו

 ,(ליזַארב) עדנַארג ָאיר ןופ םירעיוּפ יד ןגירשעג ןבָאה -- "?!ידלַאבירַאג

 -ַאיצָאס ןוא טייהיירפ רעלַאנָאיצַאנ רַאפ גנוריפנָא ןייז רעטנוא קידנפמעק

 ןפורעג םיא ןבָאה -- ?!עּפעזװשזד רעזדנוא, ,(1826) טייקיטכערעג רעל

 ,רעפמעק-טסטייהיירפ ןוא ןטַארקָאמעד עשיַאווגורוא --- ?סָאדַארָאלָאק , יד

 ?ָאנַאילַאטיא ָאלעטַארפ ָארטסָאנ, ןטבילַאב ןופ ןלעפַאב יד קידנריפסיוא

 ןגָארטעג םיא ןבָאה גנורעטסיײגַאב טימ .(רעדורב רעשינעילַאטיא רעזדנוא)

 ןופ ןסַאג יד ףיוא (עקיליוויירפ) "ירַאטנָאלָאװ, ענייז ןעלסקַא יד ףיוא

 -ירפ-רעקלעפ, ןופ געט:-עיצולָאװער עשימרוטש יד ןיא םיור ןוא ןַאלימ

 ,184971848 "גניל

 -לעוו ,רעגעײןּפלַא טנזױט ףניפ ןופ ץיּפש ןיא טייטש ידלַאבירַאג

 עזערַאװ רעטנוא ,1859 ןיא ןטייהנייא עשיכיירטסע יד ןרעטעמשעצ עכ

 דלעה"סקלָאפ רעטרעטעגרַאפ רעד זיא רע .(עידרַאבמָאל) ַאישטשערב ןוא
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 ןופ עיצידעפסקע) "עללימ יעד ענָאיצידעּפס} יד ןופ רעריפנָא ןוא

 ןופ רעפמעק:סטייהיירפ עלַאנָאיצַאנ יד ףליה וצ ,עקיליוויירפ (?טנזיוט;

 "רעדמעה עטיור, עטמירַאב יד ,ןרעטנָאלָאװ ענייז .1860 ןיא עיליציס

 סע .רעלדנעטשפיוא יד ,טייקשידלעה ןוא הרובג רעייז טימ ,טימ ןסייר

 -רעפ גינעק ןשינַאטילָאּפַאנ ןופ ןעײמרַא עטסַאהרַאפ יד טגָאירַאפ ןרעוו

 .לּפַאענ ,ָאזצַאלימ ,ָאמרעלַאּפ ןעמונעגנייא ,דנַאניד

 ."טּפעזשזד (רעטָאפ) ערדַאּפ , םוצ וצ ןעייטש ןטָאירטַאּפ רעטנזיוט

 יד ּפָארַא טפרַאװ ןוא ףור ןייז ףיוא ףיוא:טייטש עילַאטיא-םורד ץנַאג

 לָאבמיס רעד טרעוװ ידלַאבירַאג .ןענָאברוב עשינַאטילָאּפַאנ יד ןופ טכַאמ

 ןרָאװעג זיא סָאװ ,עילַאטיא ןטקיניײארַאפ ,ןקיגנעהּפָאמוא ,ןלַאנָאיצַאנ ןופ

 -לֵא ןטשרע ןופ גנוציז רעכעלרעייפ רעד ףיוא ,1861 ץרעמ ןיא טרימַאלקָארּפ

 "ייאעג סָאד ןעמוקעגפיוא ןיא ױזַא .ןירוט ןיא טנעמַאלרַאּפ ןשינעילַאטיא

 רָאטקיװ טימ ץיּפש ןיא ,ךיירגינעק עשינעילַאטיא עקיגנעהּפָאמוא ,עטקינ

 .לעונַאמע

 רעיינ רעד ןיא .געטַארטס ןלופטכַארּפ א רַאפ סױרַא ךיז טזייוו ידלַאבירַאג

 עקידנגיורעביא יד ,עקיליוויירפ ענייז ןּפַאלקעצ ,ךיירטסע טימ המחלמ

 ןבעגּפָא ןזומ עכלעוו ,אנוש ןופ ןעײמרַא ,עטנּפָאװַאב רעסעב ןוא לָאצ ןיא

 .עיצענעוו

 ןוא 1862) "ירַאטנָאלָאװק ענייז טימ ידלַאבירַאג טריבורּפ לָאמ ייווצ

 -מוא יד ןוא םיור ,דנַאלרעטָאפ ןופ לייט ןטצעל םעד ןעיירפַאב (7

 עכלעוו טימ ,תוחוכ עשיזיוצנַארפ-שירַאציײװש עטנפָאװַאב יד ןופ ,טנגעג

 -ַאג ןופ רעטערטרַאפ רעד .רעט-9 רעד סויּפ ,טסּפױּפ רעד ךיז טצונַאב 'ס

 "עילַאטיא רעד טימ ןעמַאזוצ 1870 ןיא סע טכיירגרעד ָאיסקיב ידלַאביר

 ,ײמרַא רעכעלגינעק ,רעשינ

 ןוא רעקיטסיג רעד ןעוװעג ידלַאבירַאג עּפעזושזד זיא םורָא ױזַא

 ןופ ףמַאק-סטייהיירפ ןלַאנָאיצַאנ ןכיירגיז ןופ רעריפ-טּפיוה רעשיטקַארּפ

 סָאד זַא ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק טָאה רע רעבָא .קלָאפ ןשינעילַאטיא

 עכעלקריוװ זַא ;ןכעלשטנעמלַא םעד טימ רַאבסיירעצמוא זיא עלַאנָאיצַאנ

 ןוא שינעדנעטשרַאפ טימ טרָאּפעג ןייג זומ קלָאפ םענעגייא םוצ עביל

 -רעטנוא עלַא ןופ סעיצַאריּפסַא עכעלשטנעמ ןוא עלַאנָאיצַאנ יד וצ גנוטכַא

 בוא ,קלָאפ ענעגייא סָאד ןביל טשינ ןָאק ןעמ; לייוו ,רעקלעפ עטקירד

 ."סטייוצ ןייק טשינ טייטשרַאפ ןעמ

 עטקירדרעטנוא עלַא טימ ידלַאבירַאג עפעזשזד זיא  רַאפרעד
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 -סיוא-ליפעגטימ עקימַאלּפ טקיש רע .טייהיירפ רַאפ ןפמעק סָאװ ,רעקלעפ

 רע .דנַאלנכירג ,ןלױּפ ,ןרַאגנוא ןקידנפמעק םעד ןעגנוסירגַאב ןוא ןקורד

 רענַאקילבוּפער רעד ןופ עיציזָאּפסיד רעד וצ קיליוויירפ ךיז טעדלעמ

 ייב ןט-2 םעד ןָאעלָאּפַאנ ןופ הלּפמ רעד ךָאנ) גנוריגער רעשיזיוצנַארפ

 -ןזעגָאװ יד ןיא ײמרַא ןַא טימ ןָא טריפ ןוא (1870 רעבמעטּפעס ןיא ןַאדעס

 טימ .ןטייהנייא עשיסיירּפ עקידנפיירגנָא יד טרעטעמשעצ עכלעוו ,גרעב

 ןוא ןרַאנומָאק רעזירַאּפ יד רע טסירגַאב טייקטנעָאנ עקיצרַאה ןוא עביל

 ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןטשרע ןופ רעגנעהנָא ןוא טניירפ סלַא ךיז טרעלקרעד

 -ַאריט ןגעק ףמַאק ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד ןרָאװעג רע זיא רַאפרעד

 -עגנָא ןבָאה ןעמָאנ ןייז טימ .ןעגנוגנידַאב עלַא ןיא גנופַאלקשרַאפ ןוא עינ

 ,ןָאילַאטַאב רעייז ,ןרעטנָאלָאװ עשיטסישַאפיטנַא ,עשינעילַאטיא יד ןפור

 -סקלָאפ רעשינַאּפש רעד ןופ רעדלעפ-טכַאלש יד ףיוא טפמעקעג טָאה סָאװ

 -ָאסומ ןוא רעלטיה ךרוד טציטשעג ,סעיזיוויד-ָאקנַארפ יד ןגעק ,קילבוּפער

 ןגעק טפמעקעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנולײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ עטשרע יד .יניל

 ךיז ןבָאה ,1945-1942 ןרָאי יד ןיא ,עילַאטיא ןטריּפוקָא ןיא סיצַאנ יד

 -עג 1945 לירּפַא ןיא ןענייז ייז) ?סעדַאגירב-ידלַאבירַאג , ןפורעג ץלָאטש

 טפלעה ַא ןפָארטַאב ןבָאה ןוא ָאגנָאל ישזדיאול ךרוד טריפעגנָא ,545 ןעוו

 ,(ײמרַא-רענַאזיטרַאּפ רעד ןופ

 ןטסערג ןגעװ רוטַארעטיל עקיזיר ַא ןעמוקעגפיוא זיא רַאפרעד

 -עמ ַא ןגָארט קרעװ טייהרעמ יד .עילַאטיא ןופ דלעה-טּפיױה ןלַאנָאיצַאנ

 יד ןענעכערוצ ןעמ ןָאק ןימ םעד ןופ עטסעב יד וצ .רעטקַארַאכ-ןרַאומ

 -ייוצ סינַאצרעוג .ג יװ ,רעפמעקטימ ןוא רעלטייצטימ ענייז ןופ תונורכז

 ,?ידלַאבירַאג ןופ ןבעל סָאד , סָאירַאמ .י יו ;?ידלַאבירַאג, טעברַא עקידנעב

 -ָאטסיה ןופ טעברַא יד ,טגָארט רעטקַארַאכ ןכעלטפַאשנסיװ רעמ ַא

 רעד ווו ,(1952) "עיליציס ןיא דנַאטשפיוא ןופ ןּפַאטע, ָאנַאמָאר .ס רעקיר

 -רעטנוא-ןסַאמ רעד ןגעוװ ןטקַאפ ןופ לַאירעטַאמ ןכייר ַא טגנערב רבחמ

 -ירעױּפ רעד דצמ (ןרעטנָאלָאװ) "רעטנזיוט; סידלַאבירַאג רַאפ גנוציטש

 ןשיטעילַאטיא ןופ ךוב סָאד זיא עיציזָאּפ עלופטרעוו ַא .גנורעקלעפַאב רעש

 ?ידלַאבירַאג ןופ ןבעל סָאד, עטָאדרעשטַאס .ג רעוט ןשיטסילַאיצָאס

 ידלַאבירַאג ןופ ןעגנודניברַאפ עטיירב יד ןטכױלַאב ןרעװ סע ווו ,(1957)

 -רעטניא ןטשרע םוצ גנולעטש ןייז ןוא סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא טימ

 ,לַאנָאיצַאנ

 ןטעברַא-סגנושרָאפ יד ןגָארט רעטקַארַאכ ןכעלטפַאשנסיװ ןקיטכיוװ ַא
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 ןופ גנוקידייטרַאפ סידלַאבירַאג, : ןַאילעװערט רעקירָאטסיה ןשילגנע ןופ
 -יוויירפ} "רעטנזיוט ןייז ןוא ידלַאבירַאנ; ןוא "קילבוּפער רעשימיור רעד
 ןוא רוװַאקא :טימסקעמ רעקירָאטסיה ןשילגנע ןופ ךיוא יװ ,(עקיל
 ,?ידלַאבירַאג

 סקרַאמ םיא ןגעװ (ווירב ןוא ןעלקיטרַא ןיא) ןבירשעג ןבָאה ליפ
 ןעזעג םיא ייז ןבָאה ,ןרעלעפ ענייז עסיוועג ףיוא קידנזײװנָא .סלעגנע ןוא
 ךױה קיאעפ ןיא סָאװ ,שטנעמ ןוא רעפמעק ,דלעה-סקלָאפ ןסיורג, סלָא
 -ַאטיא עסיוועג ."עיצולָאװער רעשינעילַאטיא רעד ןופ ןָאפ יד ןטלַאה וצ
 ןליו ,הטיש רעלַארעביל-ךעלרעגריב רעד ןופ ,רעקירָאטסיה עשינעיל
 ןטשרע ןפיוא קידנקורסױרַא ,ידלַאבירַאג ןופ ןטסנידרַאפ יד ןרענימרַאפ
 ,רוװַאק רעטסינימ ןייז ןוא לעונַאמע רָאטקיװ גינעק ןשינידרַאס םעד טרָא
 .עילַאטיא ןופ גנוקינייארַאפ יד טכעלקריוורַאפ ןבָאה עכלעוו ,יד סלַא
 ןופ ןלעפַאב ןוא רענעלּפ יד טריפעגסיוא רָאנ ידלַאבירַאג טָאה ,ייז טיול
 ,עטצעל יד

 ידלַאבירַאג רַאפ גנורערַאפ ןוא עביל יד זיא'ס סיורג יװ רעבָא
 -ָאסומ סָאװ ,טקַאפ רעד ןטסעבמַא טזייוו ,קלָאפ ןשינעילַאטיא ןצנַאג םייב
 טשינ ןעגנוזַאב םיא ןבָאה ,רעקירָאטסיה עשיטסישַאפ ענייז ןוא ןיילַא יניל
 רעיײגרָאפ םעד ...סלַא ךיוא רָאנ ,דלעה ןלַאנָאיצַאנ ןטסערג םעד סלַא זיולב
 ,םזישַאפ ןופ

 ףױא עדער רעטמירַאב ןייז ןיא ווָארטימיד טָאה טסיזמוא טשינ
 -ַאב ינילָאסומ , זַא ,טלעטשעגטסעפ ןרעטנימָאק ןופ סערגנָאק ןט"7 םעד
 -ידלַאבירַאג רעשיָארעה רעד ןופ לַאטיּפַאק ןעיצ וצ קרַאטש ךיז טימ
 ?טלַאטשעג

 טצעשעג ,דלעה-סקלָאפ רערַאדנעגעל רעקיזָאד רעד ןעוועג זיא רעוו
 ןעגנואיושנָא ןוא ןעגנוטכיר ענעדישרַאפ ןופ ןשטנעמ ךרוד טעטכַאעג ןוא
 ,רעשרָאפ ,רעקירָאטסיה ,ןטסַאעניס ,רעלטסניק ,ןטעָאּפ ,רעביירש ךרוד
 ? רעקיטילָאּפ

 ,סָארטַאמ ַא ןופ ןוז סלַא ,סינ טָאטש רעד ןיא 1807 ןיא ןריובעג
 ףיש ַא ףיוא ףליהעג סלַא טעברַא רע ,קידנעטשטסבלעז ירפ רע טרעוו
 -ץער רעשיזיוצנַארפ רעד טימ טרעטסײגַאב זיא רע .ןיילַא ךיז טנרעל ןוא
 ץּפַאמ רעד ףיוא טרידוטש רע .עייּפָאּפע-ןָאעלָאּפַאנ רעד טימ ,עיצולָאװ
 קלָאפ רענַאקירעמַא ןופ ףמַאק-סטייהיירפ ןכיירגיז םעד עקירעמַא-ןופצ ןופ
 ,ןָאטגנישַאו ןופ עיגעטַארטס יד ןוא
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 רעד ןופ םַארגָארּפ ןופ ןסירעגטימ רע טרעװ ץלַא ןופ רעמ רעבָא

 -נירג סנעמעװ ,?עילַאטיא-גנוי , עיצַאזינַאגרָא רעמייהעג ,רעשיטָאירטַאּפ

 -ָאמעד-רענָאיצולָאװער רעכעלרעגריב רעד זיא רעקיטערָאעט ןוא רעד

 ,עילַאטיא ןופ גנוקינייארַאפ יד סיורָאפ טעז רע .יניזַאמ עּפעזושזד ,טַארק

 -ָאיצולָאװער ַא ךרוד ,קילבוּפער רעשיטַארקָאמעד רעקיגנעהּפָאמוא ןַא ןיא

 ,ןטנַאּפוקָא עשיכיירטסע יד ןגעק דנַאטשפיוא ןרענ

 -ימ יד ןופ ,םוטרעגריב-ןיילק ןופ גנוציטשרעטנוא יד טָאה יניזַאמ

 רעשיטָאירטַאּפ ,רענעטירשעגרָאפ רעד ןופ ןוא ןטכיש עזַאושזרוב עלעט

 ,םוטרעױּפ ןיא ,עסַאמ-טּפיוה רעד ןיא רעבָא טסעגרַאפ רע .ץנעגילעטניא

 עכעלטנירג ןייק סיורָאפ טשינ טעז ?עילַאטיא-גנויא ןופ םַארגָארּפ רעד

 -נָאק לָאז סָאװ ,םרָאפער-רַארגַא ןַא ןגעק זיא יניזַאמ .ןעמרָאפער עלַאיצָאס

 ןלייטוצ ןוא םיצירּפ עכייר יד ייב סעידנופיטַאל-דרע עסיורג יד ןריקסיפ

 -רעגריבניילק ַא טגָארט קיטקַאט-ףמַאק ןייז ךיוא .(1 רעױּפ םעד ןדָאב

 -ַאב עטכירעגמוא ןוא ןדנַאטשפיוא ךרוד .רעטקַארַאכ-גנורעוװשרַאפ ,ןכעל

 -ַאב , רע ליוװ ,"ןדלעה ןוא םירובג-לפייה; ַא ןופ ןעגנוטערטסױרַא עטנּפָאװ

 ,(2 ?עילַאטיא ןקיניײארַאפ ןוא ןעיירפ

 טרעװ ,םַארגָארּפ ַאזַא יבגל ןשינערָאװַאב ליפ ףיוא טקוקעג טשינ

 יניזַאמ ןופ רעגנעהנָא רעסייה ַא (רעקירָאי:27) ידלַאבירַאג רעגנוי רעד

 ?עילַאטיא-גנוי , גנוגעווַאב רעד ןוא

 ןייז ,טייקשידלעה ןוא טומ ןייז ,קלָאפ םוצ עביל עזָאלצענערג ןייז

 ןקור ,טײקטבַאגַאב עשיגעטַארטס-שירָאטַאזינַאגרָא ןוא קנַאדעג רעשיטילַאנַא

 -ַאמ טימ ןעמַאזוצ .רעוט עקידנריפ יד ןופ םענייא סלַא סױרַא לענש םיא

 ןיא גנורעוושרַאפ רערענָאיצולָאװער רעד ןופ ץיּפש ןיא רע טייטש יניז

 ,הלּפמ ַא טימ ךיז טקידנערַאפ סָאװ ,(1834) יָאוװַאס

 יד ןַאד ןיוש ןקָארשעג טָאה ידלַאבירַאג ןעמָאנ רעד םַאזיורג יוװ
 ןגיא יד רעטנוא טרעװ רע סָאװ ,טקַאפ רעד ןטסעבמַא טזייוו ,ןענַאריט

 ןופ ןגערב יד ייב ,טייוו ןיוש ןיא עּפעזושזד רעבָא .טיוט םוצ טּפשמרַאפ

 -סטייהיירפ סלַא םור ןייז .רָאי 10 טגנערברַאפ רע ווו ,עקירעמַא-םורד

 רערערַאפ רעטנזיוט םיא ןפַאש קלָאפ םוצ עביל ןוא טייקטושּפ ןייז ,רעפמעק

 ,עיליזַארב ןופ רעטעברַא ןוא םירעיוּפ עטמיטשעג שינַאקילבוּפער יד ןשיווצ

 טייהנייא ערענַאיצולָאװער ַא ןופ גנוריפנָא יד רעביא ךיוא םיא ןביג ייז

 ,םזיטָאּפסעד ןכעלרעסייק םעד ןגעק דנַאטשפיוא-סקלָאפ ןיא

 רע יװ ,יַאװגורוא ןייק ידלַאבירַאג רעביא ךיז טגָארט ליזַארב ןופ
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 -ָאמעד -- "סָאדַארָאלָאק, יד ןופ רעוט עטסקיטכיװ יד ןופ רענייא טרעוו
 (עסייוו) "סָאקנַאלב, יד ןגעק ןפמעק סָאװ ,רעפמעק-סטייהיירפ עשיטַארק

 ,עבירָא רָאטַאטקיד ןופ

 יד ןעוו ,"גנילירפ-רעקלעפ , ןופ געט יד ןיא ,קלָאפ ןופ ףור ןפיוא
 -ַאג טמוק ,עילַאטיא ןיא טעטש ליפ םורַא ןעמענ ןפמַאק ערענָאיצולָאװער

 ןומה רעטלבויעצ ַא םיא טנגעגַאב'ס .דנַאלרעטָאפ ןייז ןיא קירוצ ידלַאביר
 יד טױט ַא !עילַאטיא יירפ ַא ןבעל לָאז; :ןעגנוזָאל עשימרוטש רעטנוא
 עילַאטיא ,ןבעל ןייד ןגעקטנַא גָארט ,ייר ןיא ךיז לעטש , *! רעכיירטסע
 יו טפור

 עשידלעה ענייז ןופ ץיּפש ןיא .ייר ןיא ךיז טלעטש ידלַאבירַאג
 -יירפ "טנזיוט, ןופ ןָאילַאטַאב םעד ,(רעדמעה עטיור) ?עסָאר עשטימָאק;
 -םערוטש ַא יװ ךיז רע טגָארט ,רָאי 1848 ןיא ןַאלימ ןיא ןפַאשעג ,עקיליוו
 טייקשידלעה ןופ ליּפשייב ַא קידנביג ,ןטייהנייא עשיכיירטסע יד ןגעק טניוו

 -ור רעד ןופ רעוט עקידנריפ יד ןופ רענייא זיא ידלַאבירַאג ,הרובג ןוא

 1849 רַאורבעפ ןט-פ םעד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא עכלעוו ,קילבוּפער רעשימ

 ןיא ןבילקעגסיוא ,יעלבמַאסַא עשיטַארקָאמעד עיינ יד .גַאלשרָאפ ןייז ףיוא

 רעכעלטסּפױּפ רעד ןופ ןצעזּפָארַא סָאד טרימַאלקָארּפ ,ןלַאװ ענײמעגלַא

 טייטש ץיּפש ריא ןיא .קילבוּפער רעשימיור רעד ןופ ןפַאש סָאד ןוא טכַאמ

 רעד זיא ידלַאבירַאג .יניזַאמ זיא ףעש רעשיטקַארּפ רעד .טַאריװמוירט ַא

 -נָא עשירעטילימ יד ּפָא ןגָאלש עכלעוו ,תוחוכ עטנּפָאװַאב יד ןופ טּפױה

 ,סוּפרָאק-עיצידעּפסקע ןשיזיוצנַארפ םעד ןוא רעכיירטסע יד ןופ ןפירג

 טנעדיזערּפ ןופ לעפַאב ןפיוא "גנונעדרָא , ןריפנייא ןעמוקעגנָא זיא סָאװ

 .(רעט-2 רעד ןָאעלָאּפַאנ רסיק רעטעּפש) ןָאעלָאּפַאנ יאול ךיירקנַארּפ ןופ

 -ַאג רעבָא .קילבוּפער יד טלַאפ ןפמַאק עטרעטיברַאפ טַאנָאמ ַא ךָאנ

 רעקיּפעק טנזױט-4 ַא ןופ ץיּפש ןיא .טלפייווצרַאפ טשינ זיא ידלַאביר

 עיצולָאװער רעד ףליה וצ שרַאמ ןשיַָארעה ַא רעטנוא רע טמענ ,ײמרַא

 -וקַא עשיכיירטסע יד ןופ טיײרפַאב טָאה קלָאפ סָאד עכלעוו ,עיצענעוו ןיא

 "ופטכַארּפ סלַא .קילבוּפער ַא טרימַאלקָארּפ ןוא (1848 ץרעמ 22) ןטנַאּפ

 -עד רעד גנורַאפרעד ןייז טימ רע טניד געטַארטס ןוא רָאטַאזינַאגרָא רעל

 ןטײרפַאב סָאװ רָאנ םעד ,טנעדיזערּפ ריא ןוא טכַאמ רעיינ רעשיטַארקָאמ

 יד ,ןינַאמ לעינַאד ,רענַאקילבוּפער ןוא טָאירטַאּפ ןקימַאלּפ ,הסיפת ןופ

 -ּפָא ,ןטַאנָאמ 5 ןופ ךשמ ןיא ,טכעלגעמרעד עדייב ייז ןופ טעברַאנעמַאזוצ
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 עשיכיירטסע יד ןופ תוחוכ עקידנגיוורעביא יד ןופ סעקַאטַא יד ןגָאלשוצ

 ,רעפיירגנָא

 -סױרַא ,טייקשידלעה עכעלנייוועגרעסיוא ןַא סױרַא טזייוו ידלַאבירַאג

 .ןעײמרַא עכעלטנייפ 2 ןופ גנולגנירמורַא רעד ןופ ןטייהנייא ענייז קידנסייר

 -עק ,עשינעילַאטיא "עכעלטניירפ, יד וװ טנָאמעיּפ זיב ךיז טגָאלשרעד רע

 ארומ טָאה יז .סױרַא םיא טקיש ןוא םיא טריטסערַא ,גנוריגער עכעלגינ

 רעטנוא טנערב ןדָאב רעד ."עּפעזשזד ערדַאּפ , םעד ןרעה טשינ לָאז ךמע זַא

 -עג טָאה (גנילירפ-רעקלעפ) 1848 ןופ עיצולָאװער רעד ןופ הלּפמ יד .םיא

 עשינעילַאטיא טייהרעמ רעד ןיא .עיצקַאער יד טכַאמ רעד וצ קירוצ טכַארב

 -ַאטַאטקיד ,עטולָאסבַא טריפעגנייא קירוצ ןרעװו ("ךעלהכולמ;) תוכולמ

 .ןעמישזער עשיר

 "רַאפ ןוא דלעה ןרַאדנעגעל ריא טרעטעגרַאפ סָאװ ,קלָאפ סָאד רעבָא

 ףניפ ךָאנ .ןפיולטנַא םיא טפלעה ןוא ידלַאבירַאג סיוא טלַאהַאב רעקידייט

 ,עילַאטיא ,דנַאלרעטָאפ טבילַאב ןייז ןיא רעדיו רע זיא טײהנזעוװּפָא רָאי

 -קיסעמ יד :ןעגנוטכיר עלַאנָאיצַאנ ייווצ טמערופעגסיוא ךיז ןבָאה סע ווו

 "ןביוא; ןופ עילַאטיא ןקיניײארַאפ וצ טבערטשעג טָאה עכלעוו ,עלַארעביל

 -ַארקַאמעד ַא רַאפ טפמעקעג טָאה סָאװ ,ערענָאיצולָאװערילַאנָאיצַאנ יד ןוא

 טציטשעג ךיז טָאה עטשרע יד ביוא .קילבוּפער רעשינעילַאטיא ,רעשיט

 עסיוועג ןוא עינידרַאס ןופ עיזַאושזרוב-סיורג רעד ןוא לדַא ןלַארעביל ןפיוא

 "ימ ןיא חוכ ריא טָאהעג עטייווצ יד טָאה ,תוכולמ עשינעילַאטיא ערעדנַא

 "ירשעגרָאפ ןוא רעטעברַא ,םירעוּפ ,םוטרעגריבניילק ,םוטרעגריב ןלעט

 -עגנָא זיא ןעגנוטכיר עלַאנָאיצַאנ עדייב יד ןשיוצ .ץנעגילעטניא רענעט

 ,ףמַאק רעטרעטיברַאפ ַא ןעגנַאג

 "רעקלעפא ןופ הלּפמ רעד ךָאנ זיא ךיירגינעק עשינידרַאס סָאד

 ןלַארעביל עקיסעמ יד רַאפ רעטנעצ רעקידנעיצוצ רעד ןרָאװעג "גנילירפ

 עשינעילַאטיא עטסקרַאטש יד ןעװעג שיטילָאּפ ןוא שימָאנָאקע זיא סָאד

 -ער ןלענָאיצוטיטסנָאק ַא ןטלַאהעגפיוא טָאה סָאװ ,עקיצנייא יד ןוא הכולמ

 -ָארשרעד ,ןלַארעביל-לדַא ןוא עכעלרעגריב יד ןבָאה ךיוא רַאפרעד .םישז

 ןגעוו ןעגנונעפָאה ערעייז ןדנובעג ,1848 ןיא זיורבפיוא-סקלָאפ ןופ ענעק

 ,עיטסָאניד רעיָאװַאס רעד טימ ,עילַאטיא רעקיגנעהּפָאמוא ,רעטקינייארַאפ ַא

 ,הכולמ רעשינידרַאס רעקרַאטש רעד ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ

 יד וצ ץַאזנגעק ןיא טָאה ,גנוטכיר ערענָאיצולָאװערילַאנָאיצַאנ יד

 ןעיײרפַאב ןָאק סָאװ ,חוכ םעד ןסַאמ-סקלָאפ עטיירב יד ןיא ןעזעג ,ןלַארעביל
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 ןעזעגסיורָאפ םַארגָארּפ ריא טָאה ךיוא רַאפרעד .עילַאטיא ןקינייארַאפ ןוא

 -טּפיוה יד .קלָאפ ןופ ןסערעטניא יד ןיא ןעמרָאפער עשיטַארקָאמעד עפיט

 -ַאלפ ייווצ ןעוועג ןענייז רעריפנָא עשירעטילימ-שיטילָאּפ ןוא ןגָאלָאעדיא

 עּפעזושזד ןוא יניזַאמ עּפעזושזד רעפמעק-סטייהיירפ ןוא ןטָאירטַאּפ עקימ

 "-ולָאװער עשיאעּפָאריײא הפוקת רענעי ןיא עטסטמירַאב ייווצ יד .ידלַאבירַאג

 ,עילָאטיא ןופ טרובעגרעדיװ ןלַאנָאיצַאנ ןופ רעקיטערָאעט ןוא ןרענָאיצ

 ,טעדיישרעטנוא ךיוא סָאװ ,םעד ץָארט ,טצנעגרעד ןגַארפ ליפ ןיא ךיז ןבָאה

 -סנבעל ןייז ןעוו .רענַאקילבוּפער רעכעלטפַאשנדײל ַא ןעוועג זיא יניזַאמ

 טָאה ןרָאװעג טכעלקריוורַאפ זיא ,עילַאטיא רעטקיניײארַאפ ַא ןופ ,לַאעדיא

 ַא וצ טבערטשעג בָאה ךיא; :טניירפ ןוא םידימלת ענייז וצ טגָאזעג רע

 דנַאלרעטָאפ ןיימ זיא טציא .רעיירפ ַא וצ רעבָא ,עילַאטיא טקינייארַאפ

 ,"טייהיירפ ןופ גנונעקיילרַאפ יד זיא עיכרַאנָאמ .ןטייק ןיא רעבָא טקינייארַאפ

 ַא ,טסילַאיצָאס רעשיּפָאטוא ןַא ןעוועג רע זיא ןיז ןסיוועג ַא ןיא

 עטסכעלרע יד ןופ ענייא לפייווצ ןָא זיא רע רעבָא .ָאסור רעשינעילַאטיא ןימ

 ןוא ןרענָאיצולָאװער עשיאעּפָארײא ןוא עשינעילַאטיא יד ןופ ןטלַאטשעג

 .גנוקירדרעטנוא ןופ ןעמרָאפ עלַא ןוא עינַאריט ןגעק רעפמעק-סטייהיירפ

 זיא ןוא קלָאפ ןעמערָא ןופ טמַאטשעג ןיילַא טָאה סָאװ ,ידלַאבירַאג

 טגָאמרַאפ טשינ רעכיז טָאה ,קלָאפ םוצ טנעָאנ ןעוועג ןבעל ץנַאג ןייז

 רעמ ןעװעג זיא רעבָא ,יניזַאמ יו ,םַאלפ ןוא גנוווש ןשיטערָאעט םעד

 טול טשינ ןטייקכעלגעמ יד ןטסָאמעג טָאה רע .רעלַאער ןוא רעשיטקַארּפ

 עטערקנָאק יד ןיא ןשינעטלעהרַאפ-תוחוכ יד טיול רָאנ ,ןעגנַאלרַאפ יד

 ןשיוװצ (1859 ןיא) המחלמ יד סיוא טכערב סע ןעוו ,רַאפרעד .ןעגנוגנידַאב

 רעד ןופ עינידרַאס טימ ןעמַאזוצ ךיירקנַארפ ןוא טייז ןייא ןופ ךיירטסע

 עכלעוו "ירַאטנָאלָאװ, ענייז ןופ ץיּפש ןיא רעדיו רע טייטש ,רעטייווצ

 עצנַאג סָאד טימ ןסייר ןוא רעדלעפ-טכַאלש ליפ ףיוא אנוש םעד ןּפַאלק

 טגיוועצ ןבָאה ידלַאבירַאג ןופ ףמַאק-סטייהיירפ רעד ןוא המחלמ יד .קלָאפ

 ידלַאבירַאג .עלַאיצָאס יד ךיוא רָאנ ןעמיורט עלַאנָאיצַאנ יד רָאנ טשינ

 גנורעּפרעקרַאפ יד ןרָאװעג ןענייז "רעדמעה עטיור, ?טנזיוט, ענייז ןוא

 ,יירפ ַא ןופ ךיוא רָאנ ,דנַאלרעטָאּפ טקינייארַאפ ,יירפ ַא ןופ רָאנ טשינ

 ןיא ןדנַאטשפױא סיוא ןכערב 1859 ינויייַאמ-לירּפַא ןיא .קלָאפ ךעלקילג

 ןעמישזער עשיטולָאסבַא טרָאד עקידנשרעה יד .ןעדָאמ ,םרַאּפ ,ענַאקסָאט

 עקילייווטייצ ,עשינַאקילבוּפער ףיוא ןעמוק סע ןוא טרעדײלשעגּפָארַא ןרעוו

 -סָאט ןופ סײלבמַאסַא יד ןָא ןעמענ רעבמעטּפעס-טסוגיױא ןיא .ןעגנוריגער
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 ןטערטנײרַא ןגעוו סולשַאב ןכעלרעייפ ַא םרַאּפ ןוא עינַאמָאר ,ןעדָאמ ,ןַאק
 ,ךיירגינעק ןשינידרַאס ןיא לײטידנַאטשַאב סלַא

 טרעוו ,ךיירטסע ןטגיזַאב ןוא ךיירקנַארפ ןשיווצ ךַאמּפָא םעד טיול
 ןיא .הכולמ רעשינידרָאס רעד ןופ לײטדנַאטשַאב ַא עידרַאבמָאל ךיוא
 ,עיליציס ףיוא דנַאטשפיוא-סקלָאפ רעטיירב ַא סיוא טכערב 0 לירּפַא
 ענייז ןופ ץיּפש ןיא טרָאד ןָא טמוק רָאװ ,רעטשרע רעד זיא ידלַאבירַאג
 -ילָאּפָאנ ןופ ןטייהנייא יד רע טּפַאלקעצ ימַאפַאטַאלַאק ייב .עקיליוויירפ
 ךיילג םורַא טמענ דנַאטשפיוא רעד .ָאמרעלַאּפ ןייא טמענ ,גינעק ןשינַאט
 ,עילַאטיא-םורד ץנַאג

 ןדלעה ענייז טימ טעדנַאל (.ג .ט ידלַאבירַאג) ?עּפעזושזד ערדַאפ,
 "טנייפ יד רע טרעטעמשעצ ףירגנָא ןטכירעגמוא ןַא ןיא .טנעניטנָאק ןפיוא
 -ַאלקָארּפ רעטעּפש ןכָאװ ייווצ ,לּפַאנ ןייק ןירַא טערט ןוא סעיזיוויד עכעל
 -דנַאטשַאב סלַא ןיירַא זיא לּפַאנ זַא ,ײלבמַאסַא עלַאנָאיצַאנ עיינ יד טרימ
 ,ךיירגינעק ןשינידרַאס ןיא לייט

 ,עיטסַאניד"ןָאברוב רענַאטילָאּפַאנ יד ןופ רעייטשרָאפ רעטצעל רעד
 טציא זיא ידלַאבירַאג ,ןפָאלטנַא זיא ,רעטייווצ רעד ַאוסנַארפ גינעק רעד
 וצ ןָא ןעמוק ןעגנוסירגַאב עשיטסַאיזוטנע .עּפָארײא ץנַאג ןופ דלעה רעד
 יַאזינַאגרָא-רעטעברַא ,ןטפַאשלעזעג עשינַאקילבוּפער-שיטַארקָאמעד ןופ םיא
 ידלַאבירַאג, לקיטרַא ןיא םיא ןגעוו טביירש סלעגנע .ןטַאקידניס ,סעיצ
 ַא רַאפ רָאנ טשינ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ידלַאבירַאג, :?עירבַאלַאק ןיא
 -ןסיוו ַא רַאפ ךיוא רָאנ ,געטַארטס ןקיאעפ ןוא רעריפ-סקלָאפ ןשידלעה
 -ירַאג ןעו ,הפוקת רעד טָא ןיא רעבָא ."לַארענעג ןטיירגעגוצ-ךעלטּפַאש
 -סיה עסיוועג טיול --- רע טָאה ,םור ןטסכעה ןייז טכיירגרעד טָאה ידלַאב
 רעכעלרעגריב סלַא טײקכַאװש עשיטילָאּפ ןייז ןזיװעגסױרַא --- רעקירָאט
 .רענָאיצולָאװער

 סָאד ןוא,ןענָאברוב יד ןבירטרַאפ ,לָאּפַאענ ןעמונעגנייא טָאה רע ןעוו
 םעד םיא ןיא קידנעעז ,טרעטעגרַאפ םיא טָאה קלָאפ עשינעילַאטיא עצנַאג
 גנוקירדרעטנוא ןוא גנולקערבעצ רעלַאנָאיצַאנ ןופ רעזיילסיוא ןשיטקַאפ
 םעד טשינ ,םזַאיזוטנע-ספמַאק םעד טשינ ,טצונעגסיוא טשינ רע טָאה --
 רעשיטַארקָאמעד ַא ןופ ןלַאעדיא ענייז ןכעלקריוװרַאפ וצ ,קלָאפ ןופ ןביולג
 ןטעטירָאטױא עשירָאטסיה ןוא עכעלטפַאשלעזעג ,עשיטילָאּפ .קילבוּפער

 -נרידיצעד-ךעלטכישעג ענעי ןיא טלָאװ ,ידלַאבירַאג ןעוו זַא ,ףיוא ןזייוו
 -רַאטש ַא ןופ טציטשעג ,דלעה רעלַאנָאיצַאנ רעטסערג רעד סלַא ,געט עקיד
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 רענידרַאס רעד ןגעק ףמַאק םוצ ןפורעג ,קלָאפ ןצנַאג ןופ ןוא ײמרַא רעק

 ,עילַאטיא שינַאקילבוּפער קיגנעהּפָאמוא ,טקינײאעג ַא רַאפ ,עיכרַאנָאמ

 רעטָאפ רעד) "ַאירטַאּפ לעד ערדַאּפ; רעד רעבָא .טגיזעג רעכיז רע טלָאװ

 טכַאמ יד טנעקרענַא ףוס םוצ ןוא טלקַאװעג ךיז טָאה (דנַאלרעטָאפ ןופ

 ,ץניװָארּפ רעשינַאטילָאּפַאנ רעד רעביא עיכרַאנָאמ רענידרַאס רעד ןופ

 .לעונַאמע רָאטקיװ ןופ ײמרַא יד ןעמוקעגנָא ךיילג זיא'ס ווו

 עטסטיירב יד ןופ ףמַאק ןשיָארעה ןופ ןטכורפ יד ןבָאה םורַא ױזַא

 טײל"לדַא יד טימ עיכרַאנָאמ רעינידרַאס יד טנגייאעגוצ ךיז ןסַאמ-סקלָאפ

 ,עיזָאושזרוב-סיורג ןוא

: 
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 רעד ןבילבעג ןבעל ןייז ןופ ןטונימ עטצעל יד זיב זיא ידלַאבירַאג

 ,קלָאפ ןופ ךַאז רעד ןופ רעקידייטרַאפ ןוא רעפמעק-סטייהיירפ רעסיורג

 ןייק ןעמוקעגנָא 1864 ןיא זיא רע ןעוו .גנוקירדרעטנוא ןוא עינַאריט ןגעק

 ןזיירק-ץנעגילעטניא עוויסערגָארּפ ןוא ןסַאמ-סקלָאפ יד םיא ןבָאה ,ןָאדנָאל

 .עמַאנפױא עשיטסַאיזוטנע ןַא טנדרָאעגנייא

 עיציזָאּפסיד רעד וצ ןדלָאמעג ךיז קיליוויירפ 1870 ןיא טָאה רע ןעוו

 ענייז טימ ןעמַאזוצ ,גנוריגער רעשיזיוצנַארפ רעשינַאקילבוּפער רעד ןופ

 עטיור) "עסָאר עשטימַאק , יד ןופ ץיּפש ןיא ,יטָאקיר ןוא יטָאנעמ ,ןיז ייווצ

 ,ײמרַא ןזעגָאװ רעד ןופ טפַאשרעריפנָא יד ןעמונעגרעביא ןוא (רעדמעה

 ןגָארטעג ןוא טשוקעג ןריציפָא ןוא ןטַאדלָאס עשיזיוצנַארפ יד םיא ןבָאה

 .ןעלסקַא יד ףיוא

 טומ ,םזיָארעה ןופ גנורעּפרעקרַאפ עקידעבעל יד ןרָאװעג זיא רע

 .רעפמעק ןוא ןעגנוגעוװַאב-סטייהיירפ עלַאנָאיצַאנ עלַא רַאפ רעיודסיוא ןוא

 ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,"עטיור, עשילױּפ יד ליּפשייב סלַא ןעמונעג ןבָאה םיא

 ןיא ,דנַאלסור ןשירַאצ ןגעק דנַאטשפױא-ןלַאנָאיצַאנ םעד ןופ ץיּפש ןיא

 טסירגַאב שיטסַאיזוטנע ןבָאה ןרעטנָאלָאװ ?טנזיוט , ענייז ןוא םיא ,2

 .סעדער ןוא ןעלקיטרַא עלעיצעּפס ןיא סעה ןוא לַאסַאל ,סלעגנע ןוא סקרַאמ

 רעד ןופ גנולעטש רעטריזיצערּפ רעד רַאפ טּפַארק-ביירט יד ןרָאװעג זיא רע

 -- עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשיטסילַאיצָאס

 -מוא ןוא טייקידנעטשטסבלעז רעלַאנָאיצַאנ וצ קלָאפ ןדעי ןופ טכער סָאד

 טָאה רע ןעוו ,סעה השמ טציטשעג ךיז טָאה ידלַאבירַאג ףיוא .טײקיגנעהּפָא
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 רעד ןיא וו ,"םילשורי ןוא םיור, ךוב ןייז ןבירשעגנָא ,1862 רָאי ןיא
 ."הדוהי ףױא טבעל ,ףױא טבעל עילַאטיא ןעווק :רימ ןענעייל ,המדקה

 רעד רעטנוא ,קלָאפ ןשינעילַאטיא ןופ ףמַאק-סטייהיירפ רעלַאנָאיצַאנ רעד
 ןוא טסילַאיצָאס ןקימַאלפ םעד טלגילפַאב טָאה ,ידלַאבירַאג ןופ גנוריפנָא
 רעביא ךיז ןטכַארטרַאפ וצ ,ןסקרַאמ ןופ רעטעברַאטימ ןטנעָאנ םעד ,דיי
 ,קלָאפ ןגייא ןייז ןופ טרובעגרעדיוװ ןלַאנָאיצַאנ םעד

 -רעטָאפ ןיימ רַאפ ךיא ףמעק ,טייהיירפ רַאפ ףמעק ךיא ווו ,םוטעמוא,
 ידלַאבירַאג) "עּפעזושזד ערדַאּפע ןופ גנוזָאל-גָאלש יד ןעוועג זיא --- ?דנַאל
 סָאװ ,עקיליוויירפ עשינעילַאטיא יד טלגילפַאב רֹע טָאה רַאפרעד .(.ג .ט
 -1936) קילבוּפער רעשינַאּפש רעד ןופ טייהיירפ רעד רַאפ טפמעקעג ןבָאה
 יד ןופ רענַאזיטרַאּפ עשידלעה יד ,"ןָאילַאטַאב"ידלַאבירַאג, סלַא ,(9
 .רעדרעמ-יצַאנ יד ןגעק טפמעקעג ןבָאה סָאװ ,?סעדַאגירב-ידלַאבירַאג;

 ןשטנעמ עטוג ,עקידריוװ עלַא רַאפ ןטכייל קיבײא רע טעװ רַאפרעד

 -קילג ,רעכעלשטנעמ ַא ןיא ןבעל לַאנָאיצַאנ יירפ ַא רַאפ ףמַאק רעייז ןיא

 ,טלעוו רעכעל

 -רַארגַא רעלַאדָאעפיטנַא ןַא ןופ גנוזָאל יד זַא ,טַאהעג ארומ טָאה רע (1

 עסיורג יד ייב ענעמונעגוצ ,דרע םירעיוּפ יד ןבעגעג טלָאװ סָאװ ,םרָאפער

 יד גנוגעווַאב-סטייהיירפ רעלַאנַאיצַאנ רעד ןופ ןסױטשעגּפָא טלָאװ םיצירּפ

 ,עיזַאועזרוב-דרע ןוא טײל-לדַא עלַארעביל

 ףמָאק םוצ סַאלק-רעטעברַא םעד ןעיצוצ יניזַאמ טריבורּפ רעטעּפש (2

 ןיא טעדנירג רע .קילבופער עשיטַארקַאמעד סלַא עילַאטיא ןקינייארַאפ רַאפ

 ליפ ןיא סעיליפ טימ "רעטעברַא עששינעילַאטיא ןופ דנַאברַאפ, םעד ןָאדנָאל
 -ַאק טפרַאוו סָאװ ,רענַאקילבוּפער רענעכַארּפשעגסיױא ןַא זיא רע .רעדנעל

 עדעי, לייו ,עילַאטיא רעשיטסיכרַאנָאמ ַא ןגעוו קנַאדעג ןדעי ּפַא שירָאגעט
 ."עינַאריט ַא זיא עיכרַאנַאמ

 "לַאטיּפַאק ןופ עינַאריט רעד ןופ רעטעברַא יד ןעײרפַאב ליו רע

 -ןסַאלק ןגעק רע זיא רַאפרעד .רעציזַאב עניילק ןיא ייז ןעלדנַאוורַאפ ךרוד

 ץָארט .לַאנָאיצַאנרעטניא ןטשרע ןוא ענומָאק רעזירַאפ רעד ןגעק ,ףמאק
 "ימ ןגעק רעפמעק רעשיַָארעה סלַא עטכישעג רעד ןיא ןיירַא רע זיא ,םעד
 .עילַאטיא טקינייארַאפ קיגנעהּפָאמוא ןַא רַאפ ,עינַאר
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 איבנ רעד - ידנאג אמטאהאמ

 שטנעמ ויא ןביולג ןופ

 טלָאװעג רע טָאה שטנעמ ןיא ןביולג ןוא שטנעמ םוצ עביל טימ

 רַאפרעד .טניירפ ַא ןיא טנייפ םעד ןעלדנַאװרַאפ ,עטכעלש סָאד ןגיזַאב

 "דירפ רַאפ ןוא טייקנדײשַאב רַאפ ,ןעלטימ-טלַאװעג ןגעק ןעוועג רע זיא

 .ןדָאטעמ-ספמַאק עכעל

 -טלַא רעד ןעוועג זיא קיטע סידנַאג ןופ קנַאדעג רעלַארטנעצ רעד

 "יפ ןוא עיגילער רעד ןופ ןעמונעגסױרַא ?ַאסמיכַא , ףירגַאב רעשידניא

 רעקילייה ַא ןעוועג זיא סָאד .םוטרעטלַא ןטייוו ןופ "םזינישזד , עיפָאזָאל

 .סטכעלש ןייק ןזעוו ןקידעבעל םוש ןייק ןָאט וצ טשינ טָאבעג

 טקיליײהרַאפ טָאה ּפיצנירּפ-"ַאסמיכַא, רעשיטע רעד סָאװ ,םעד ץָארט

 רעבָא זיא ,שינעפעשַאב רעקידעבעל רעדעי ןופ טייקכעלרירַאבמוא יד

 ןייז ןוא קילײה זיא שטנעמ רעד, .שטנעמ רעד ןעוועג גרָאז-טּפיױה ןייז

 גנערטש ריד זיא רַאפרעד; -- ידנַאג טנרעלעג טָאה -- "קילייה זיא ןבעל

 רעד רעבָא "סטכעלש םיא ןָאט וצ ,קיטסייג ייס ,שיזיפ ייס ןטָאברַאפ

 שטנעמ םעד ןעלדנַאװרַאפ טפרַאדעג טָאה ץעזעג רעשיטע רעגנערטש

 ןופ גיז ןרַאפ רעפמעק ןוויטקַא ןַא ןיא רָאנ רעיושוצ ןוויסַאּפ ַא ןיא טשינ

 סָאװ ,שטנעמ ןטמָאקלופרַאפ-שילַארָאמ ןוא קיטסייג ,ןרעסעב ַא רַאפ ,ןטוג

 סָאד ןטיהּפָא ליוו'ס רעוו, .טלעוו ערענעש ַא ןעיוב ןענָאק םעד ךרוד טעװ

 טומ ןזײװסױרַא זומ רע .ןדחּפ ןייק ןייז טשינ ןָאק ?ַאסמיכַא, ןופ טָאבעג

 "נַאג טנרעל -- ךיוא רַאפרעד ."ןעגנוגנידַאב עלַא ןיא טייקשידלעה ןוא

 "רעד ןליצ עטוג; .רַאבסיײרעצמוא ןעלטימ יד ןוא ליצ רעד ןענייז --- יד

 טשינ לָאמנייק ןָאק עטכעלש סָאד .ןעלטימ עטוג ךרוד רָאנ ןעמ טכיירג

 ."ןטוג םוצ ןריפ

 ןייז ןיא זיא שטנעמ םעד סטכעלש ןייק ןָאט טשינ ןופ טָאבעג סָאד
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 סױרַא שיגָאל טגנירד רע .עביל ןופ טָאבעג םעד טימ ןדנוברַאפ גנע ערעל

 ,חוכ רעקיטכעמ-שילַארָאמ רעד ,טפַארק ביירט יד ןיא עביל .ריא ןופ

 ןייז ןיא ,רעיודסיא ןוא טומ וצ םיא טיג ,שטנעמ םעד טפלעה סָאװ

 רעקילייה זיא סָאד עבילא .םענעביוהרעד ןוא םענייש-שיטע םעד רַאפ ףמַאק

 טבירש "טיײקמַאזטלַאװג:טשינ ידק ךוב ןייז ןיא ."שטנעמ ןיא ןביולג

 ""עביל ןופ רעייפ ןיא ןענירעצ ךיז זומ ןזייא עטסטרַאה סָאד  :ידנַאג

 ףיוא ,תונברק ףיוא טייקטיירג ,רעיודסיוא טרעדָאפ רעייפ סָאד רעבָא

 טעװ רעטצעל רעד ןענַאװ זיב ,אנוש םעד דצמ ןעגנוגלָאפרַאפ ןוא ןדייל

 ךרוד -- ץרַאה ןכעלשטנעמ ןופ םַאלּפ םעד ךרוד ןרעוו טגיזַאב טשינ

 .עביל

 ןענָאילימ ןסירעגטימ רע טָאה גנוזָאל רעשיטסילַאעדיא רעד טָא טימ

 עקיטכעמ ַא .דנַאלרעטָאפ קיגנעהּפָאמוא יירפ ַא רַאפ ףמַאק םוצ רעידניא

 ןטכיש עטסטיירב יד ןעמונעגמורַא טָאה גנוגעווַאב-סטייהיירפ עלַאנָאיצַאנ

 רעד ןגעק דנַאטשרעדיװ ןוויסַאּפ םוצ ייז קידנריזינַאגרָא ,קלָאפ ןופ

 ,טכַאמ רעלַאינָאלַאק רעשילגנע

 -פיוא ,םיא טגיוועצ ,קלָאפ ןופ ץיּפש ןיא טלעטשעג ךיז טָאה ידנַאג

 עלַא טנייה ןענעקרענַא סע סָאװ -- טסנידרַאפ רעשירָאטסיה ןייז .טקעווװעג

 ןטעטירָאטױא עכעלטלעו ןוא עזעיגילער ,עכעלטפַאשלעזעג ,עשיטילָאּפ

 -עגנײרַא טָאה רע סָאװ ,םעד ןיא ךיוא טײטשַאב -- ןעגנוריטַאש עלַא ןופ

 "ערעוווס רעלַאנָאיצַאנ רַאפ ףמַאק ןיא ןסַאמ-סקלָאפ עטסטיירב יד ןגיוצ

 רעשיאעדיא רעד רע זיא ,1948 זיב 1919 ןופ ,רָאי 30 ןופ ךשמ ןיא .טעטינ

 ,טערגנָאק ןלַאנָאיצַאנ ןופ רעוט רעשיטילָאּפ רעטסקיטכיװ ןוא רעריפ-טפיוה

 ,םוטרעגריב ןופ טציטשעג ,ײטרַאּפ ןסַאמ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ רע ןכלעוו

 ןיא זיא ידנַאג ,לדַא ןופ ןלייט עשיטָאירטַאּפ ןוא רעטעברַא ,םוטרעױּפ

 ןיא ,רעריפ-סקלַאפ רעטרעטעגרַאפ ןוא רעטסרעלוּפָאּפ רעד הפוקת רעד

 -נערב ייז ףרַאד סָאװ ,חישמ ןוא איבנ םעד ןעעז רעידניא ןענָאילימ ןעמעוו

 םיא ייז ןבָאה טסיזמוא טשינ .גנוזיילסיוא עלַאיצָאס ןוא עלַאנָאיצַאנ ןעג

 ."המשנ עסיורג יד; -- "ַאמטַאהַאמ , ןעמָאנוצ םעד טימ טניורקעג

 -ַארטס ןייז לעיצעּפס ןוא ,טייקיטעט עצנַאג ןייז זיא טייצ עגנַאל ַא

 ןקניל ןופ טפמעקַאב ןעוועג ,דנַאטשרעדיװ ןוויסַאּפ ןופ קיטקַאט ןוא עיגעט

 ןשיטירב םעד רַאפ גנוציטשרעטנוא ןַא םעד ןיא ןעזעג טָאה ןעמ .רעגַאל

 ילַאנָאיצַאנ םוצ קלָאפ סָאד ןריזינַאגרָא ןיא גנורעטש ַא ןוא םזילַאינָאלָאק

 ,ידנַאג ןופ ןטסערַא עקילָאמליפ יד ףיוא טקוקעג טשינ ,ףמַאק ןשירעיײרפַאב
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 ןסיירעביא טימ ,הסיפת ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןבָאה רעדנעלגנע יד ןכלעוו

 -לעוו ,ןקיירטש-רעגנוה עשיָארעה ענייז ףיוא טקוקעג טשינ ,רָאי 8 ףיוא

 .ןרָאװעג טריקיטירק ברַאה רע זיא ,קלָאפ עצנַאג סָאד ןסירעגטימ ןבָאה עכ

 -ןעהּפָאמוא עלַאנָאיצַאנ עטרעבָארעד יד ,ףמַאק ןייז ןופ טכורפ יד טשרע

 "וצ םעד ןיא גנורעדנע ןַא טכַארבעג ןבָאה ,טױט-רעריטרַאמ ןייז ,טייקיג

 ןכלעוו ,קלָאפ ןרַאפ ןטסנידרַאפ עשירָאטסיה ענייז וצ ,ןָאזרעּפ ןייז וצ גנַאג

 ןקיטכעמ סלַא טקיניירַאפ ןוא טריזינַאגרָא ,טקעוװװעגפיוא טָאה עקַאט רע

 .טפַאשרעה רעשיטירב רעד ןגעק חוכ

 ןזייוַאב טרעדנוהרָאי רעזדנוא ןופ ןרָאי רע-60 ןוא רע-50 יד ןיא

 ןטפיטרַאפ ַא ןבעג עכלעו ,ןטעברַא עשיטסיסקרַאמ עקיטכיוװ ןיוש ךיז

 יד סױרַא ןביוה םירבחמ יד .טייקיטעט ןייז ןופ זילַאנַא ןקיטײזלַא ןוא

 ןשירעײרפַאב-לַאנָאיצַאנ ןיא ידנַאג ןופ לָאר עלופטסנידרַאפ עוויטיזָאּפ

 ןוא עכַאװש יד ףיוא ןָא קיטייצכיילג ןזייוו ןוא קלָאפ ןשידניא ןופ ףמַאק

 ,קיטע ןוא שיפָאזָאליפ ןייז ןופ ןטייז עכעלצעזנגעק

 ןעמ ןָאק סעיפַארגָאנָאמ עטפיטרַאפ ,עכעלטפַאשנסיװ עכלעזַא וצ

 לַאפירידובמַאנ .מ רעוט ןשיטסינומָאק ,ןשידניא ןופ ךוב סָאד ןענעכערַאפ

 -רָאפ, ישזדרעקַאמ .ה ןופ ;(1958) ?םזידנַאג רעד ןוא ידנַאג ַאמטַאהַאמ,

 רעד רעביא גנוטכױלַאב עקיטייזליפ ַא .(1960) "ידנַאג רעביא ןעגנוש

 -ָאק רעד ןיא רימ ןעניפעג ,עיּפָאזָאליפ ןוא ףמַאק ןייז ,ידנַאג ןופ ןָאזרעּפ

 רעד ןופ רעשרָאפ) ןגָאלָאדניא עשיטעיווָאס יד ןופ טעברַא רעוויטקעל

 "ףידניא ןופ עטכישעג עטסעיינ יד, .נ א (קלָאפ ןשידניא ןופ עטכישעג

 רימ ןעניפעג םזידנַאג ןוא ידנַאג ןגעוו ןלַאירעטַאמ עקיטכיוו ליפ ,(1959)

 לימַאק ייב יו ,רעביירש ןוא רעקירָאטסיה עכעלרעגריב ןופ קרעװ יד ןיא

 רעשיפ .ל ייב יוװ ;(1959) "עידניא עיינ סָאד ןוא ידנַאג? ןייז ןיא ,ערוועד

 יד ןוא ידנַאג, במָאקַאל עיוװילָא ייב יו ,"ידנַאג ַאמטַאחַאמ ןופ ןבעל סָאד,

 ףיוא ,עיציזָאּפ עקיטכיו לעיצעּפס ַא .(1964) "המשנ רעד ןופ טפַארק

 ןופ ךוב סָאד זיא ,ןעגנוריטַאש עלַא ןופ רעשרָאפ ךיז ןציטש סע רעכלעוו

 .(1926) "ידנַאג ַאמטַאהַאמ,, ןַאלָאר ןעמָאר

2 
8 

 טלעװ רעד ףיױא ןעמוקעג זיא דנַאשטמַארַאק סַאדנַאהַאמ ידנַאג

 -נטשריפ עשידניא יד ןופ רעטסינימ ןקירָאיגנַאל ןופ ןוז סלַא ,1869 ןיא
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 -גנערטש ַא ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא רע .רַאוװיטַאק ןופ ןטַאטש יד ןוא סמוט

 טייהרעמ רעד ןופ ןביולג רעד זיא סָאװ ,םזיאודניא ןופ טסייג ןזעיגילער

 ןַא ךיוא טַאהעג ךעלניײשרַאװ טָאה סָאד .עידניא ןקיטציא ןופ רעניווונייא

 ,קנַאדעג ןשיטילָאּפ ןוא קיטע ,גנואיושנָא-טלעוו ןייז ףיוא גנוקריווסיוא

 םעד 1891 ןיא טמוקַאב רע וו ,דנַאלגנע ןיא טכער טרידוטש רע

 ןוא יאּבמָאב ןיא רע טריציטקַארּפ טייצ עטשרע יד .,םָאלּפיד-ןטַאקָאװדַא

 (לוסנָאקסירוי) רעבעגטאר סלַא רע טעברַא ,רָאי 12 ןופ ךשמ ןיא ,1892 טייז

 רע טליפרעד ָאד .עקירּפַא-םורד ןיא עמריפ-סלדנַאה רעשידניא ןַא ןופ

 "יורג יד בילוצ טרעדיושעגפיוא ,םזיסַאר ןופ גנוקריווסיוא יד ךעלנעזרעּפ

 טרָאד רע טעדנירג ,רעידניא יד ןבעל'ס עכלעוו ןיא ,ןעגנוגנידַאב עמַאז

 ןגעק סױרַא טערט רע .ײטרַאּפ-סערגנָאק רעשידניא רעד ןופ עיצקעס ַא

 ,רעדירב ענייז ןופ גנוקירדרעטנוא רעד ןוא עיצַאנימירקסיד-ןסָאר רעד

 -יטעּפ קידנביירש ,סעיצַארטסנָאמעד עכעלדירפ ןופ ץיּפש ןיא קידנעייג

 לַאנרושז-ןכָאװ א ךיוא טפַאש רע .ןעגנולדנַאהרעטנוא קידנריפ ןוא סעיצ

 רעידניא יד ןופ דובכ םעד ןוא טכער יד ןקידיײטרַאפ וצ "ןָאיניּפָא ןעידניא ,

 ,עקירפַא-םורד ןיא

 ,דנַאטשרעדיוװ ןוויסַאּפ ןופ קיטקַאט-טספמַאק ןייז ןריובעג טרעוװ יױזַא

 ןענָאילימ ןופ ןעמונעגנָא .?ַאהַארגַאיטַאס , ןבעגעג ןעמָאנ ַא טָאה רע עכלעוו

 ףמַאק ןיא תונשקע; טיײדַאב יז טָאה ,רעגלָאפכָאנ ןוא רעגנעהנָא ענייז

 ןטעברַאטימ טשינ ןיא טקירדעגסיוא שיטקַארּפ ךיז טָאה סָאװ "תמא ןרַאפ

 טשינ ,ןלעפַאב יד ךיז ןפרַאװרעטנוא טשינ ,טכַאמ רעשיטירב רעד טימ

 טָאקיָאב ןיא :רעדנעלגנע יד ןופ לטיט ןוא סנעדרָא םוש ןייק ןעמעננָא

 עכעלדירפ ןריזינַאגרָא ןיא :ןטעטיזרעװינוא ןוא ןלוש עשיטירב יד ןופ

 -ָאק יד טימ ןטקילפנָאק עלַא .ןקיירטש עשיטילָאּפ ןוא סעיצַארטסנָאמעד

 -רעטנוא ךרוד טזיילעג ןרעוו טפרַאדעג ןבָאה רעײטשרָאפ-טכַאמ עלַאינָאל

 .תוחנה עקיטייזנגעק ןוא ןעגנולדנַאה

 ,רעדנעלגנע יד וצ לַאיָאל ןעוועג טייצ עגנַאל ַא ידנַאג זיא ךָאד ןוא

 -1899) ןסולוז ןוא ןרוב יד ןגעק המחלמ רעקיטולב רעייז ןופ ןרָאי יד ןיא

 רעד ףליה וצ ןעגנולײטּפָא ערַאטינַאס עשידניא רע טריזינַאגרָא (6

 -עג סלַא טנעקרענַא רע סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ ,ײמרַא רעשיטירב

 -ַאב טלָאװעג רע טָאה עיצקַא רעד טימ .ןרוב יד ןופ ףמַאק םעד ןטכער

 ןוא עירעּפמיא רעשיטירב רעד וצ רעידניא יד ןופ טײקלַאיָאל יד ןזייוו

 ןבעג וצ טייקידנעװטינ רעד ןיא רעדנעלגנע יד ןגייצרעביא םעד ךרוד
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 טריפרעד ךיוא םיא ןבָאה ןוויטָאמ עבלעז יד .טכער עמָאנָאטױא עידניא

 .גירק-טלעוו ןטשרע ןופ ןרָאי יד ןיא דנַאלגנע ןציטש וצ

 רעד ןוא ןבעגעג טשינרָאג ןבָאה ןטסעשז עכעלטניירפ עלַא ןעוו

 ןופ ןטכיש עטסטיירב יד ןעמונעגמורַא טָאה זיורבפיוא רעשיטירב-יטנַא

 ,ףיוא טּפַאכ רע .ךורברעביא רעלַאקידַאר ַא ידנַאג ןיא רָאפ טמוק ,קלָאפ

 ,ןכיירגרעד טשינרָאג ףמַאק רעלַאנָאיצַאנ רעד טעװ גנוגעװַאב"ןסַאמ ַא ןָא זַא

 רעטנזיוט ףיוא ,טעטש רעטרעדנוה ןיא ידנַאג ןיוש ןעמ טעז ןָא ןַאד ןופ

 רעשיטירב רעד ןגעק ןטערטסױרַא ןופ גנוזָאל יד טפרַאװ רע וװ ,ןעגניטימ

 ןוא עיפָאזָאליפ ןייז טימ גנַאלקניײא ןיא סָאװ ,םעד ץָארט ןוא .טפַאשרעה

 ,ףמַאק ןופ ןעמרָאפ עמַאזטלַאװעג עלַא שירָאגעטַאק ּפָא רע טפרַאװ ,קיטע
 רע טגיוועצ ,דנַאטשרעדיװ ןוויסַאּפ וצ ךעלסילשסיוא םיא קידנצענערגַאב

 ,גנוגעווַאב-סטייהיירפ עלַאנָאיצַאנ עקיטכעמ ַא

 רע .טפַארק-ביירט ןוא רעריפ ,גָאלָאעדיא-טּפױה ריא טרעוו ידנַאג

 ,קנַאדעג ןוא טרָאװ ןייז טימ זיולב טשינ רעידניא ןענָאילימ טימ טסייר

 -סיוא ןוא טומ ,טייקשידלעה ןופ ליּפשייב ןכעלנעזרעּפ ןייז טימ ךיוא רָאנ

 סא טלעטש רע סעכלעוו ,ןבעל שיטעקסַא גנערטש ַא טריפ רע .רעיוד

 -טפמַאק סלַא ,ןקיירטש-רעגנוה ךרוד רַאפעג-טיוט ַא ףיוא לָאמ רעקילדנעצ

 םעד ךרוד רע טנרעל קיטייצכיילג .טכַאמ רעשיטירב רעד ןגעק דָאטעמ

 ךיז זיא רע ןעװ ןַאד רָאנ קילג טניפעג שטנעמ ַא זַא ,רעגנעהנָא ענייז

 .רעדירב ענייז רַאפ בירקמ

 ןפרַאד עכלעוו ,קיטע ןוא עיגילער רעיינ ַא ןופ לָאבמיס רעד טרעוו ידנַאג

 רָאנ ,גנופַאלקשרַאפ רעשילגנע רעד ןופ זיולב טשינ רעידניא יד ןעיײרּפַאב

 טנרעל קיטייצכיילג .טייהיירפ יד טרעװ ןייז וצ קיטסייג ןטיירגוצ ייז ךיוא

 טגנירד םעד ןופ ןוא .אנוש םעד וליפא ,שטנעמ ןדעי וצ גנוטכַא ייז רע

 םיא טול ףרַאד סָאד ;טלַאװעג ןייק ןדנעוװצנָא טשינ קיטקַאט ןייז סױרַא

 -כעלש ןייז רעביא ךיז ןטכַארטרַאּפ וצ רענגעק םעד שילַארָאמ ןעגניווצפיוא

 ,גנולדנַאה רעט

 םעד טימ יװ ,סעיצקַא-ןסַאמ עקיטכעמ טימ ייברעד ןָא טריפ ידנַאג

 רעד ןגעק ,ןרעייטש ןייק ןלָאצ טשינ ,ןטקודָארּפ עשילגנע ןופ טָאקיָאב

 ןיא ןטכיש עמערָא יד ןפָארטעג לעיצעּפס טָאה עכלעוו ,עסקַאט-ץלַאז

 ןטמירַאב םעד טימ ןָא רע טריפ רעידניא רעטנזיוט רעטרעדנוה ןופ ץיּפש

 -עצלַאזעג סָאד ןּפעש וצ רעגנעהנָא ענייז טימ ידכ ,(1920) "םי םוצ שרַאמ,

 .ץלַאז ןטערטרַאפ טפרַאדעג טָאה סָאװ ,רעסַאװ-םי ענ
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 -קַאפונַאמ רעד וצ קלָאפ ןופ רעקקירוצ ןופ גנוזָאל יד ךיוא טפרַאװ רע
 ידכ ,יירעבעוו ןוא ײרעניּפש-טנַאה וצ םעלַא רַאפ ,טעברַא-טנַאה וצ ,רוס
 .ןעגנוטעברַאסיוא ןוא קינכעט רעשיטירב רעד ןופ קיגנעהּפָא ןייז וצ טשינ
 ןגעק ףמַאק ןיא טקינייאעג ןייג וצ רענעמלוזומ ןוא רעידניא יד טפור רע
 ךייא טלייט ךַאז ןייק, .םזילַאינָאלָאק ןשיטירב םעד -- אנוש ןעמַאזניימעג
 ,טָאג ןייא ןופ רעדניק טנעז ריא ,ןלייטרוארָאפ עשירעדניק רעסיוא ,טשינ
 ןשיוצ רעדירב טייז .טייטשרַאפ רע יװ ,ןעמענפיוא ןָאק רעדעי ןכלעוו
 "! ןעניוועג ץלַא ריא טעװ ,ךיז

 טָאה קלָאפ סָאד .ןוחצנ ןשילַארָאמ ןסיורג ַא ןטלַאהעגּפָא טָאה ידנַאג
 יד ןכלעוו ,רעריטרַאמ ןכעלטעג םעד םיא ןיא ןעזעג ,טקיליײהרַאפ םיא
 עשיטירב עקיטכעמ יד ןוא .ןקיליטרַאפ טלָאװעג טָאה ײרַאברַאב-ברעמ
 טצעזעגקעווא ןוא טיײרפַאב םיא ,ןקָארשרעד טיוט םוצ ךיז ןבָאה ןדרָאל
 עידניא ןלייטוצ ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןדערוצמורַא ידכ ,שיט ןדנור םוצ ךיז
 ,טייקידנעטשטסבלעז

 ןט'15 םעד טרימַאלקָארּפ) טכיירגרעד ןרָאװעג זיא יז ןעו רעבָא
 םעד לָאמַאטימ ןעזרעד "ַאמטַאהַאמ , רעסיורג רעד טָאה (1947 טסוגױא
 עקימַאלּפ ענייז ףיוא טקוקעג טשינ (1 ןלַאעדיא ענייז ןופ טָארקנַאב ןלופ
 "רַאפ ןוא האנש יד ןצלעמשעצ ףרַאד סָאװ ,ןטנעָאנ םוצ עביל ןגעוו סעדער
 עמַאזיורג ןביוהעגנָא ךיילג ךיז ןבָאה ,טניירפ ַא ןיא טנייפ םעד ןעלדנַאװ
 .רענעמלוזומ ןוא רעידניא ןשיוװצ ןעמָארגָאּפ ןוא תוטיחש עקיטייזנגעק
 :יירשעג יודיוו רעטלפייווצרַאפ ַא ץרַאה ןייז ןופ סױרַא ךיז טסייר ןַאד
 ךימ לָאז יז ,(.ג .ט טָאג) טּפַארק עקיטכעמלַא יד ףליה וצ ףור ךיא;.
 .רַאפ רעדייא ,(ןייועג ןופ לָאט) הכבה קמע םעד ןופ ןעיירפַאב רעסעב
 -ָאועג-דליוו ןופ ,טייקשהיח ןופ תודע םענעפלָאהַאבמוא ןַא ןיא ןעלדנַאוװ
 ,"שטנעמ םענער

 -לושַאב .טעבעג ןייז טרעהעגסיוא טָאה "רעקיטכעמלַא, רעד ןוא
 ןטס-20 םעד) רע זיא ןטסימערטסקע עשידניא ךרוד טַארַאפ ןיא טקיד
 -רעװלָאװער יירד ךרוד) טַאטנעטַא ןשירעדרעמ ַא ןופ ןברק ַא (1948 רַאונַאי
 -ינַאגרָא רערענָאיצקַאער רעד ןופ רעדילגטימ ךרוד טריפעגכרוד ,(ןליוק
 ןקיליײה ןיא המשנ יד טכיוהעגסיוא טָאה רע ."עזדָאג ַאמַארוכטַאנ; עיצַאז
 -פעש ,טײקטכַארטרַאפ רעליטש ןיא ,ךעלגעטגָאט טגעלפ רע ווו ,לּפמעט
 .טָאג וצ הליפת ַא ןעשט

 לא א
 ִצ
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 ןסיורג, ןופ דימלת םענעדײשַאב ַא רַאֿפ ןטלַאהעג ךיז טָאה ידנַאג

 -נעזרעּפ ַא ןיא ןענַאטשעג זיא רע ןכלעוו טימ ,(2 יָאטסלָאט וועל "רערעל

 סָאװ ,"איבנ ןסיורג םעדע םיא ןיא ןעזעג טָאה רע .ץנעדנָאּפסערָאק רעכעל

 ןיא םעלַא רַאפ ,טייהשטנעמ רעד רַאפ גנוטער ןופ ןגעוו עיינ טקעדטנַא

 יד טריטּפעצקַא ךיוא רע טָאה רַאפרעד .שטנעמ םוצ עביל רעסיורג רעד

 -רעגריב רעד ןופ ,םעטסיס ןזַאושזרוב ןופ קיטירק עפרַאש עשיָאטסלָאט

 ןוא תומחלמ ןופ ,גנופַאלקשרַאפ רעלַאינָאלָאק ןופ ,עיצַאזיליוװיצ רעכעל

 ,ביור

 ,קלָאפ םעד רַאפ ןבעל ןייז ןעװעג בירקמ רע טָאה ךיוא רַאפרעד

 .המשנ רעכעלדניפמע ןייז ןופ ןערב ןצנַאג ןטימ טבילעג טָאה רע ןכלעוו

 ?ַאמטַאהַאמ, רעכעלברעטשמוא רעד סלַא עטכישעג רעד ןיא ןיײרַא זיא רע

 .רענעלּפ עלַאיצָאס ןוא קיטע ,עיּפָאזָאליפ ןייז ןופ ןטייז עכַאװש עלַא ץָארט

 ךרָאל ,עידניא רַאפ גינעק-עציו ןשילגנע ןופ ןַאלּפ ןטױל (}

 :תוכולמ יױוצ ןיא טלייטעגנייא ןרָאװעג דנַאל סָאד זיא ,ןטעבטנוַאמ

 .ןַאלּפ םעד טציטשעג טָאה ידנַאג .ןַאטסיקַאּפ ןוא (עידניאו ןַאטסודניה

 ."ןבעל ןיימ; ךוב סידנַאג ןיא (2

328 



 - 'אטסלאט וועל
 "פאר ווא דעלטסניק רעסיורג רעד

 -ייז קרעװ ענייז .םורטלעוו ןטסערג ןטימ רעביירש יד וצ טרעהעג רע

 טליּפשעג ,טרימליפ ,ןכַארּפש עלַא ףיוא טעמכ ןרָאװעג טצעזעגרעביא ןענ

 עשילַארָאמ ענייז ,קיטע ןוא הטיש עשיפָאזָאליפ ןייז .סענעצס-רעטַאעט ףיוא

 ליפ טרעטסיײגַאב ןוא ןסירעגטימ ןבָאה ,ןעקנַאדעג עלַאיצָאס ןוא ןעגנוזייװנָא

 ,ןלייט-טלעוו ערעדנַא ןיא ךיוא רָאנ ,עּפָאריײא ןיא זיולב טשינ ןשטנעמ

 ,ידנַאג ַאמטַאהַאמ ןטלַאהעג םיא טָאה רעזייווגעוו ןוא רערעל ןייז רַאפ

 ןגעו ערעל סיָאטסלָאט ףיוא טציטשעג ךיז טָאה לַארָאמ ןוא עיּפָאזָאליפ ןייז

 טימ ןטכעלש םעד ךיז ןלעטשנגעקטנַא טשינ, ןוא עביל עכעלשטנעמלַא

 רעביירש עכלעזַא קרעװ ערעייז ןיא ןדנובעגנָא ןבָאה יָאטסלָאט וצ ."טפַארק

 ָאטָאמַאימ ןוא יקעסָאס עמוסטַאנ יװ ,(עידניא) ערָאגַאט טַאנַארדניבַאר יו

 רעד ןופ רעביירש עשיזעניכ) ישדוה ,ןיצ-אפ ,עשדָאַאל יװ ,(ןַאּפַאי) ָאקירוי

 יד ןופ ערעדנַא ליפ ןוא (1919 "יַאמ ןט-4 ןופ גנוגעוװַאב, רעשירַארעטיל

 ןוא עשילַארָאמ ענייז ףיוא טיובעג סעינָאלָאק עשיָאטסלָאט .רעקלעפ-חרזמ

 -נוהרָאי ןט-20 בױהנָא ןט-19 ףוס ,ןעמוקעגפיוא ןענייז ,ןּפיצנירּפ עלַאיצָאס

 ןיא ,סעינרעבוג רעקסווָאקרַאכ ,רעקסריבמיס ,רעקסרעווט רעד ןיא ,טרעד

 -םורד) גרובסענַאהָאי ןיא ,(דנַאלגנע) רעטסעשטנעמ ןיא ךיוא ןוא זַאקוװַאק

 .ערעדנַא ןוא עמרעפ"ידנַאג ַאמטַאהַאמ עטמירַאב יד --- (עקירפַא

 -ַאּפ ַאיַאנסַאי ןיא 1828 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא יָאטסלָאט וועל

 ןיטשריפ רעד ןוא יָאטסלָאט .י .נ ףַארג ןופ ןוז סלַא (.בוג רעקסלוט)} ַאנַאיל

 ןברָאטשעג ןענייז סע ןעוו ,דניק ַא ןעוועג ךָאנ זיא רע .ַאיַאקסנָאקלָאװ .נ .מ

 עכלעוו ,סעמומ יד ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה גנואיצרעד ןייז טימ .ןרעטלע ענייז

 .רערעל עטכַארבעגּפָארַא לעיצעּפס ,עשיזיוצנַארפ טױרטרַאפנָא םיא ןבָאה

 -ַאזַאק ןפיוא רָאי 4 ןופ ךשמ ןיא רע טרידוטש (רָאי 16 וצ) 1844 ןיא

 1847 ןיא .גנובעגצעזעג ןוא ןכַארּפש עשילַאטנעירָא טעטיזרעווינוא רענ

 -ןרעטלע ןייז ןיא קירוצ טמוק ןוא ערעל יד טכירעגמוא רעביא רע טסייר
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 םעד טימ טסנרע טציא ןעמענרַאפ ךיז ליוו רֶע .ַאנַאילָאּפ ַאיַאנסַאי טוג
 -כירנייא ,ןדָאב ןרַאבטכורפ םיחטש עקיזיר ןופ ןגעמרַאפ ןבייר ןוא ןסיורג
 דמערפ םיא זיא סָאד .טשינ טייג סע רעבָא ,רַאטנעװניא ןקידעבעל ,ןעגנוט
 ,קידנסױשּפָא ןוא

 -לוה ,ךעליירפ ַא טריפ רע וו ,גרוברעטעּפ ,עװקסָאמ ןייק ךיז טזָאל רע
 -יטַארקָאטסירַא רעטעװעלַאבעצ , רעד ןופ טפַאשלעזעג רעד ןיא ןבעל שיַאט
 -עדרָא וצ םיא טפור ןוא עכעלדניפמע ןַא זיא רוטַאנ ןייז רעבָא ."טנגוי רעש
 ןבעל ןיא ליצ ַא טכוז רע .גנונ

 עשיטע ןוא עשיפָאזָאליפ ,עשירַארעטיל רעקילדנעצ ןיא טפיטרַאפ
 טריבורּפ רע *? קידריװ ןבעל ױזַא יווא : עגַארּפ יד ךיז רע טלעטש ,קרעוו
 -רעטָאפ ןייז ןופ ןעמעלבָארּפ עטיקטייוועגנָא יד ףיוא רעפטנע ןַא ןעניפעג
 טימ ךיז רע טלייט ןעקנַאדעג עלַאיצָאס ןוא עשיטע עטשרע ענייז טימ ,דנַאל
 לענש טרָאד טמוק רע .1847 טייז ןריפ טמענ רע סָאװ ,ךוב-גָאט םיטניא ןייז
 ,ענעברָאדרַאפ ןוא עטכעלש סָאד טעז ,טכַארט סָאװ ,רעד זַא ,ריפסיוא םוצ
 וויטקַא ןייז ןעמ ףרַאד םעלַא רַאפ, .טנעה עטגיילרַאפ טימ ןציז טשינ רָאט
 ,"ןריזילַאנַא ,ןשרָאּפ ,ייז ןופ ןענרעל ,ןשטנעמ ןשיווצ ןייז

 רעד ןיא ךיז רע טביירשרַאפ ,טעטיוויטקַא רעד ןיא גנוטער ַא קידנכוז
 טמענ ןוא םירק ,עינעמור ןיא טניד ,זַאקװַאק ןיא לוש-ךיוה רעשירעטילימ
 עקידנפיירגנָא יד ןגעק לָאּפָאטסַאװעס ןופ גנוקידייטרַאפ רעד ןיא לײטנָא
 -יוק , רעד תעשב ,1855-1854 ןרָאי יד ןיא) ןטייהנייא עשילגנע-שיזיוצנַארפ
 -טכַאלש ןטסכעלרעפעג ןפיוא ןדלָאמעג קיליוויירפ ךיז טָאה רע ,("המחלמ רעמ
 -רַאפ ַא ןעוועג זיא ףמַאק רעד וו ,"ןָאיטסַאב ןטרעפ, ןטמירַאב םעד ,דלעפ
 .רענעסיב

 .רַאפ רעטעּפש רע טָאה ,ןגיוא ענעגייא יד טימ ןעזעג ,ןקורדנייא ענייז
 ןדלעה עכעלקריוו יד ."ןעגנולייצרעד רעלָאּפָאטסַאװעס , ךוב םעד ןיא טקיביײא
 טשינא עכלעוו ,"ןשטנעמ עשיסור עטושּפ, יד ןיא רע טעז המחלמ רעד ןופ
 -ייה ַא רָאנ ,תונברק עלַא ףיוא ןייג ןסייה ןרַאפעג ןוא קערש יד ,ץיירק רעד
 ןוא םזיָארעה ,לַארָאמ עכיוה רעייז ,"דנַאלרעטָאפ םוצ עביל -- ליפעג קיל
 ,ןריציפָא עזָאלרעטקַארַאכ יד ןגעקטנַא יֵאטסלָאט טלעטש .,טייקידוועמעש
 וצ קיאעפ ,היח ַא ,ןָאעלָאּפַאנ רעניילק ַא, זיא רענייא רעדעי עכלעוו ןופ
 -עג ַא ןוא לַאדעמ ַא ךָאנ ןעמוקַאב וצ ידכ ,ןשטנעמ רעטרעדנוה ןענעגרהרעד
 ."ךיול ןטרעכעה

 ןייז רַאפ טפמעק סָאװ ,רעױּפ םעד ,טַאדלָאס ןשיסור םוצ טײקטנעָאנ יד
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 "רעביא ןוא טזיורבעגפיוא םיא טָאה ,טפַאלקשרַאפ זיא רע וו ,דנַאלרעטַאפ

 -ַאּפ יד ןופ םיא ןעיײרפַאב וצ טייקידנעוװטיונ רעטולָאסבַא רעד ןיא טגייצ

 ךָאנ .רעגריב ןכיילג ןוא ןעיירפ ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ ןוא ןטייק-ענזישטש

 "ייא-ברעמ ןייק סעזייר ענייז גנוגייצרעביא יד טעדנירגַאב ןבָאה רעקרַאטש

 ,186171857 ןרָאי יד ןיא עּפָאר

 ןוא דנַאלשטייד ,דנַאלגנע ,עירָאציײװש ,ךיירקנארפ טכוזַאב יָאטסלָאט

 -גענַאטשעגּפָא יד רע טעז טייז ןייא ןופ .םיא ןיא ןריובעג ןרעוו ןליפעג ייווצ

 טייקטליופרַאפ יד --- רעטייווצ רעד ןופ ,ןטיבעג עלַא ףיוא דנַאלסור ןופ טייק

 זַא ,ךיפסיוא םוצ טמוק רע ןוא .רוטלוק רעזַאושזרוב ,רעקידברעמ רעד ןופ

 טַאהעג טָאה ,טרעבױצַאב רעירפ ךָאנ םיא ןבָאה סע קרעװ סנעמעוו ,ָאסור

 םיא טלדנַאװרַאפ ,שטנעמ םעד טרירענעגעד טָאה עיצָאזיליוויצ יד --- טכער

 עשילַארָאמ ,טייקנייר עכעלטיז ,טנגוט עתמא יד .דלָאג ןופ ףַאלקש ַא ןיא

 ןופ יירפ ,לָאמַא ןטייוו ןופ שטנעמ-רוטַאנ רעד טגָאמרַאפ טָאה ,טייקנביוהרעד

 ,טעברַא רעדמערפ ןופ ןבעל ןוא םוטנגייא ,גָאטלױװ ,םוטכייר ךָאנ טייקיריג

 (רעטָאפ) "ַאקשויטַאב,,-רַאצ רעד זַא ,ךיז רע טסיוורעד ,טייצ רעד ןיא

 ,דרע יד ןפיוק וצ טכער ןוא "טייהיירפ, םירעױוּפ יד ןבעגעג ךעלדנע טָאה

 םעד טימ יונעג ךיז טנעקַאב יָאטסלָאט .טעברַאעג ןבָאה ייז עכלעוו ףיוא

 טביירש רע .טזיורבעגפיוא זיא ןוא (1861 רַאורבעפ ןופ) טסעפינַאמ ןשירַאצ

 ןענייז םירעיוּפ יד; :ןעצרעה טַארקָאמעד ןשיסור ןסיורג םוצ ווירב ַא ןַאד

 םעד ןעיײרּפַאב ןגעוו (.ג .ט טסעפינַאמ ןיא) ןצַאז יד .טשיוטנַא טכער טימ

 ."יירעדער עטסוּפ ןענייז ,רעיױפ

 -ָאנ ןייז ייס סיוא רע טצונ ,דנַאלטױא ןופ קירוצ טמוק רע רָאנ יוװ ןוא

 ,ןטייקכעלגעמ ןוא ןטפַאשטנַאקַאב ענייז ייס ,רעביירש ןיוש ןטמירַאב סלַא ,ןעמ

 -יירבסיוא רַאפ טפמעק יָאטסלָאט .ןעגנורעדָאפ עשירעיוּפ יד ןקידיײטרַאפ וצ

 ,עינרעבוג רעקסלוט רעד ןיא רעלטימרַאפ סלַא .םרָאפער-רַארגַא יד ןרעט

 ןוא טייקיריג יד ןָא ףרַאש רע טפיירג ,םירעיוּפ ןשיוצ דרע ןלייטנייא םייב

 לענש רע טרעוװ ךיוא רַאפרעד .טײל-לדַא עשיצירּפ יד ןופ טיײקנברָאדרַאפ

 .רָאטַאנרעבוג ןופ (גנונעדרָארַאפ) "זַאקוא; ןלעיצעּפס ַא טיול ,ןפורעגּפָא

 .רעטנוא טשינ ךיז טיג רע רעבָא

 ןיא ,טוג ןייז ןיא טריזינַאגרָא רע טָאה 186271859 ןרָאי יד ןיא ךָאנ

 .ענעסקַאװרעד ןוא רעדניק-םירעיוּפ רַאפ לוש-סקלָאפ ַא ,ַאנַאילָאּפ ַאיַאנסָאי

 םעיינ ַא טפַאש רע .רעכיב"ןרעל ןופ רבחמ ןוא רערעל ,רעטייל ריא זיא רע
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 -רוטַאנ ןייז ,דניק ןרַאפ גנוטכַא ןופ סיױרַא טייג סָאװ ,דָאטעמ ןשיגָאגַאדעּפ
 טלאוועג ןדעי ּפָא טפרַאװ ןוא דנַאטשרַאפ ןוא עביל טרעדָאפ סָאװ ,לַארָאמ

 לוש-סקלָאפ רענעגייא ןייז ןופ ןעגנוכיירגרעד יד .ףָארטש עשיזיפ ןוא
 -יוּפ רַאפ ןלוש ןופ ץענ יד ןרעטיירבסיוא רַאפ ןפמעק וצ טומ וצ םיא ןבעג
 רעקסלוט רעד ןופ ךעלטעטש יד ןיא ףיוא ןעמוק ױזַא ןוא .רעדניק-םירע

 ,ןלוש קיצנאווצ ןוא ןייא (ַאנַאילָאּפ ַאיַאנסַאי רעד םורַא) עינרעבוג

 "ףעלרעפעג, ןרָאװעג רעבָא זיא טייקיטעט עשיגָאגַאדעּפ סיָאטסלָאט

 רָאנ ,קלָאפ םעד ןסיוו רָאנ טשינ ןגָארטעג טָאה יז ,טכַאמ רעשירַאצ רעד רַאפ

 -ָאמ רעיינ ןוא טכיל ןופ סיזַאָאק יד .ןעקנַאדעג ענעטירשעגרָאפ עיינ ךיוא

 -םייהעג רעד ךרוד ןפירגעגנָא טרעוו ,ַאנַאילָאּפ ַאיַאנסאי ןופ לוש יד ,"לאד

 ,ןסָאלשעג טרעוו לוש יד ןוא ,עיזיווער עגנערטש ַא ךרוד טריפ ןעמ .יײצילָאּפ

 ,רעקימַאלפ ַא ןָא טסקַאװ רעקנעד ןוא רעביירש ןסיורג ןופ ץרַאה ןיא

 -יא ריקליוו ןוא טכערמוא רעשירַאצ רעד ןגעק טסעטָארּפ רעכעלטפַאשנדייל

 טריפרעד ןיא ךיז טפיטרַאפ סיזירק רעקיטסייג ןייז .קלָאפ ןעמערָא םעד רעב

 רע .ןעגנואיושנָא ענייז ןיא רעק ןלַאקידַאר ַא וצ ןרָאי רע-80-רע-70 יד ןיא

 ?סעקינסַאּפ"ןוא-טסופ עטַאז ןופ טלעװ רענעגייא , ןייז ןגעק סױרַא טערט

 -יורג ,טייקשירעכערברַאפ יד; זָאלסימָארּפמָאק ןוא ףרַאש טליײטרוארַאפ רע

 -ייר יד ןופ ןשטנעמ יד; ןריפ'ס ןכלעוו ,"ןבעל ןופ טייהניימעג ןוא טײקמַאז

 ףיוא גָאטליוװ ןלעירעטאמ ןכעלרעסיוא ןשירַאנ רעייז קידנעיוב ,ןסַאלק עכ

 ,"קלָאפ ןופ גנורעדינרעד ןוא קערש ,ןדייל יד

 ןופ קיטסיצילבוּפ רעכייר ןייז ןיא רע טצונַאב רעטרעװ עגנערטש יד

 רעד טעזרעד ,"שטיליא ןַאװיא ןופ טיוט רעד , ןַאמָאר ןיא .ןרָאי רע-80 יד

 ,טײקמַאזיורג יד ,טיוט ןרַאפ טשרע ,רעטמַאַאב רעקיטכיט ַא ,דלעה-טּפיוה

 "לַאב ןכָאנ; גנולייצרעד רעד ןיא ,םורַא ןייז ןופ טייקשלַאפ ןוא טייהניימעג

 טצנַאט סָאװ ,לענָאלָאק ןקיטומטוג ןוא ןקיצרַאה ,ןטלכיימשעצ ַא רימ ןעעז

 טשינ טָאה סָאװ ,טַאדלָאס ַא םַאזיורג רע טגָאלש סנגרָאמוצ ןוא ןייש ױזַא

 -עג יו טקַאנקעג טשינ ןקעטש ַא טימ טָאה רע --- לעפַאב ןייז טריפעגסיוא

 ןוא טייקיצרַאהטוג עכעלרעסיוא יד .רבח ַא ןופ ןקור ןטקיטולבעצ ןיא קירעה

 רעטנוא ,עקסַאמ ַא יו רעמ טשינ ןענייז קינוָאקלָאּפ ןופ ןרעינַאמ ענייש

 .רעקנעה רעקיטולב ַא ךיז טלַאהַאב סע רעכלעוו

28 
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 רעקירָאיי17 רעד טימ ןבעל ןייז ןדנוברַאפ רָאי 24 וצ טָאה יָאטסלָאט

 -ַאלפ ַא ןעוועג סָאד זיא ןפַארגָאיב עקינייא טיול .סרעכ ַאניועיערדנַא ַאיּפָאס

 גנוי א ןופ רעגַאב רעקרַאטש ַא -- ערעדנַא טיול ,עביל עקיטייזנגעק ,עקימ

 "עג בירקמ ךיוא טָאה יז .רעביירש ןיוש ןטמירַאב ַא ןַאמ סלַא ןבָאה וצ לדיימ

  .,םור-טלעוו ןוא גנוּפַאש רעשירַארעטיל רעכייר ןייז ןבעל ץנַאג ריא ןעוו

 ןייז ןעוועג ןוא רעדניק ןציירד טלעוו רעד ףיוא טכַארבעג םיא טָאה יז

 ןעוועג טשינ זיא סָאד ןוא .ןירעטעברַאטימ ןוא ןירַאטערקעס עכעלנעזרעפ

 ןייז ןופ ןדירפוצ ןעוועג טשינ לָאמנייק זיא יָאטסלָאט .עבַאגפיוא עטכייל ןייק

 -סיוא ,ןטכירַאפ ,ןטעברַארעביא לָאמ ליפ קרעוװ ענייז טגעלפ רע .גנופַאש

 טזומעג (יורפ ןייז) אנוועיערדנַא ַאיפָאס טָאה ,ליּפשייב םוצ ,ױזַא .ןרעסעב

 "םולש ןוא המחלמ, ןופ טּפירקסונַאמ ןקיזיר םעד ןביירשרעביא לָאמ ןביז

 ןרָאװעג זיא סָאװ ,ןַאמָאר ןטסערג םעד; רַאֿפ טלַאה ןָאגַארַא יאול ןכלעוו

 . ?ןבירשעגנָא זיא'ס ןעוו

 רעכיז ,20 עטשרע יד ןענייז ,(רָאי 48) ןבעלנעמַאוצ ןגנַאל רעייז ןיא

 ןוא טַאר טימ םיא טָאה ןירעטיײלגַאב-סנבעל ןייז .עטסכעלקילג יד ןעוועג

 רַאפ טייקנבעגעגרעביא רעכעלנייועגרעסיוא טימ טגרָאזעג ,טנידַאב עביל

 .רעיודסיוא ןוא טומ םיא ןבעגעגוצ ,טַאטשרַאװ-סטעברַא ןשירָארעטיל ןייז

 :ןערועדעש עטסערג ענייז יָאטסלָאט טפָאש עקַאט הפוקת רעד טָא ןיא

 -נַא ןוא (1877-1872) "ַאנינערַאק ַאננַא , ,(1869-1863) "םולש ןוא המחלמ,

 "דרע רעסיורג סלַא ייס ,ןגרָאז עלעירעטַאמ ןופ יירפ ןוא ךייר זיא רע .ערעד

 ןטפנוקנייא עקיזיר רע טָאה רעביירש רעטמירַאב-טלעװ סלַא ייס ,רעציזַאכ

 .ןעגנורעטש םוש ןָא ןפַאש ןָאק ןוא

 זיא רעמ ץלַא ,םורַא םוצ וצ ךיז טקוק ןוא טפַאש רע רעמ סָאװ ,רעכָא

 -ָאמ ,גנומענַאב-טלעוו ןייז .טזיורבעגפיוא ,קיאורמוא ,ןסירעצ ךעלרעניא רע

 רעד .געוו ןכעלצעזנגעק ,ןטריצילּפמָאק ,ןגנַאל ַא ךרוד ןכַאמ ןביולג ןוא לָאר

 ,(רעיוּפ) קישזומ םעד רַאפ קידלוש רדסכ ךיז טליפ ףַארג ןוא ץערָאּפ רעכייר

 םעד ןגעו טביירש רע .טפַאלקשרַאפ סםַאזיורג ןוא טקירעדינרעד זיא סָאװ

 רעד ןופ ךיא דייל ,שיזיפ שממ ,רעמ ןוא רעמ ץלַא : ךוב-גָאט ןייז ןיא

 טיונ ןשיוװצ ןבעל רעזדנוא ןופ טייקיטעזעגרעביא ,םוטכייר ,טייחכיילגמוא

 --- םעד ןיא .טייהכיילגמוא יד ןרענעלקרַאפ טשינ ןָאק ךיא ןוא טײקמערָא ןוא

 ,"ןבעל ןיימ ןופ םזיגַארט רעד

 סטכעלש ןצנַאג םעד רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפטימ ךיז טליפ יַאטסלָאט

 ןיא סיוא סָאד טקירד ןוא ,סעיצוטיטסניא עריא ןוא טכַאמ רעשירַאצ רעד ןופ
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 עטכישעג יד ."םיתמה תיחת" ןַאמָאר ןטמירַאב ןייז ןיא םרָאפ רעקימַאלפ ַא

 -יטכעמ ַא זיא ,ןירענידַאב ַא ,ַאװָאלסַאמ ַאשיטַאק ,ןידלעה:טּפיוה רעד ןופ

 ערעכעה ,ךריק רעד ,טכירעג ןשירַאצ םעד ןגעק טקַא-סגנוקידלושַאב רעק

 -ץרַאה רעד .גנונעדרָא רעכעלטפַאשלעזעג רעצנַאג רעד ןגעק ,עטמַאַאב

 רעד ןופ ןטכיש עלַא זיולב טשינ טלסיירטעגפיוא טָאה טסעטָארּפ רעדנסייר

 .עּפָארײא ץנַאג ךיוא רָאנ ,טפַאשלעזעג רעשיסור

 -שטנעמ רעד ןוא דנַאלסור ןופ ןסיוועג סָאד ןרָאװעג זיא יָאטסלָאט

 טלעוו רעד ןיא רעביירש רעטסטמירַאב רעד זיולב טשינ טציא זיא רע ,טייה

 -נגעקטנַא טפור ןוא טקעװ ,טנרָאװ ןוא טיירש סָאװ ,איבנ רעסיורג רעד רָאנ

 ןטימ רָאנ ,טפַארק רעשיזיפ ןוא רעוועג טימ טשינ ,ןטכעלש םעד ךיז ןלעטשוצ

 רע ןוא .טייקיטכערעג ןוא רשוי וצ ,שטנעמ םוצ עביל טימ ,ץרַאה ןופ םַאלפ

 ,עיגילער-עיּפָאזָאליפ רעיינ ןייז ןיא עקיביולג ,רעגנעהנָא ןענָאילימ טמוקַאב

 ךרוד ,"דנַאטשרעדיװ ןוויסַאּפ, ךרוד ןטכעלש ןטימ ףמַאק םוצ טפור סָאװ

 ,רעפלעהטימ ענייז ןוא רַאצ ןופ ןסיוועג םוצ ןרילעּפַא ןוא רעהפיוא ןָא ןקעוו

 ןופ טקעוװועגפיוא ,קלָאפ סָאד טגיוועצ טָאה רע .עקיטכעמ ןוא עכייר יד ןופ

 ןוא ןעגנובערטש ןוא ןרעגַאב ענייז טקירדעגסיוא ,קערש ןוא עיגרַאטעל

 ,רעוויאנ ,רעשיּפָאטוא ןייז ןיא ערענָאיצולָאװער ןוא עוויטיזָאּפ סָאד זיא סָאד

 ,הנומא רעיינ

 רעסיורג רעד ןיא סעקינשַאּפערָאה רעטעברַא ,םירעיוּפ ןענָאילימ

 "יא ןבָאה ,דנַאלסור ןשירַאצ ןופ (קורדסיוא סנינעל טיול) י"הסיפת-רעקלעפ;

 -קַארּפ יד רָאנ ,ןטָאבעג"עביל עזעיגילער יד טשינ ערעל ןייז ןופ ןעמונעגרעב

 רַאפ ,גנורעדינרעד ןוא טלַאװעג ,טכערמוא ןגעק ףמַאק --- ןריפסיוא עשיט

 -ירג ,עשיסור יד טָאה עקַאט רַאפרעד .קילג ןוא טייהיירפ ,טכער-ןשטנעמ

 טָאה רַאפרעד ,(1901) םרח ַא םיא ףיוא ןפרָאװעג ךריק עשיסקָאדָאטרָא-שיכ

 ."וידיווק ןייז טריקסיפנָאק רוזנעצ עשירַאצ יד

** + 
*+ 

 רע .עטסרעווש יד םיא רַאפ ןעוועג ןענייז ןבעל ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד

 סָאװ ,רע .ןיילַא ךיז ףיוא טכָאקעגפיוא ןוא ןסירעצ ךעלרעניא ןעוועג זיא

 "רַאפ ןסייהעג ערעדנַא טָאה גָאטליױװ ןוא םוטכייר ןיא טבעלעג ןיילַא טָאה

 טושּפ ןבעל ןוא סוסקול םעד ןפרַאוורַאפ וצ ןפורעג ,קלָאפ עמערָא סָאד ןייטש

 ןייז ןיא םַאזנייא םָאקלופ טליפעג ךיז טָאה רע .ימ ןוא טעברַא רענעגייא ןופ
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 -ּפָא טלָאװעג טשינ ךיז ןבָאה ,רעדניק יד ייס ,יורפ ןייז ייס .םורַא ןטסטנעָאנ

 ןפיוא טקוקעג יז ןבָאה זיורבפיוא ןוא ורמוא טימ .םוטכייר רעייז ןופ ןגָאז

 -ױּפ ַא ןיא ןָאטעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,ןַאמ ןוא רעטָאפ םענערָאװעג-"עגושמ;

 ןגָארטעג ,טרעקַאעג ןײלַא ,רענידַאב יד ןופ טגָאזעגּפָא ךיז ,עזולב רעשירע

 .סנוויוא ןלעטש ,סעטַאכ ןעיוב םירעיוּפ יד ןפלָאהעג ,ץלָאה טקַאהעג ,רעסַאװ

 -ץג יָאטסלָאט טזָאלרַאפ ,רָאי 82 ןופ רעטלע ןיא 1910 רעבָאטקָא ןט-28 םעד

 ,טפַאשלעזעג רעד ןוא החּפשמ ןייז ןופ קידנפולטנַא ,ַאנַאילָאּפ ַאיַאנסַאי םייה

 -עג קנַארק רע זיא געוו ןפיוא .טפמעקַאב ןוא טרעהעג טָאה רע רעכלעוו וצ

 -סָא עיצַאטס רעד ףיוא ןברָאטשעג ןוא גנודניצנָא-ןעגנול ַא ףיוא ןרָאװ

 .ַאווָאּפַאט

 "יורג רעד .גנורעטסייגַאב ןפורעגסױרַא ןבָאה רעכיב עטשרע ענייז ןיוש

 "טייצ ןלַארעביל ןופ רָאטקַאדער-ףעש ,וָאסַארקעינ רעביירש רעשיסור רעס

 סיָאטסלָאט ןעמונעגפיוא שיטסַאיזוטנע טָאה ,"רעקיטייצטנייה רעד, טפירש

 יד טימ ןעמַאזוצ טָאה סָאװ ,"טייהדניק , קרעוװו שיפַארגָאיבָאטױא טשרע

 ."ןבעל ַא ןופ ןּפַאטעק עיגָאלירט יד ןפַאשעג "טנגויק ןוא "ןרָאי-לגניײ

 ןכעלדניפממע םעד ,דלעה:טּפיוה םעד ןופ ןבעל סָאד ךָאנ ןגלָאפ רימ

 ,ןטייהניימעג עלַא ףיוא ףרַאש טריגַאער סָאװ ,וועינעטריא ָאקנעלָאקינ לגניי

 רע ןטכעלש םעד ןגעקטנַא ךיז טלעטש ןוא עכעלשטנעמ סָאד ףיוא טּפַאכ

 "טיײקנברָאדרַאפ רעקילייה, רעד וצ גוצַאב ןיא םזימרָאפנָאק ןדעי ּפָא טפרַאװ

 ןגיל ,ןרעיומ"הסיפת ןופ, טלעוו רעד וצ ןסַאּפוצ טשינ ךיז ליוו ןוא םורַא ןופ

 ."טלַאװעג ןוא

 טפיטרַאפ -- ןיײילַא יַאטסלָאט ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד -- ַאקנעלָאקינ

 סיוא טקירד ןוא טריװרעטבָא ,טכַארט ,טריזילַאנַא ,קרעוו ןוא רעכיב ןיא ךיז

 וצ טסילשַאב רע .טכערמוא רעקידנשרעה רעד ןגעק טסעטָארּפ ןקימַאלפ ןייז

 -יטכערעג ןוא רשוי ,עדריוו רעכעלשטנעמ ןופ -- געוו רעדנַא ןַא ףיוא ןייג

 .רעגריב דישרעטנוא ןָא עלַא רַאפ טייק

 -לדַא ןַא ןופ ןגרָאמ רעד; ןענַאמָאר עטשרע ענייז ןופ םענייא ןיא

 ,ןכייר ַא ןופ דליב שיגָאלָאכיסּפ-וװיטסעגוס ַא יָאטסלָאט זדנוא טלָאמ ,"ץירּפ

 ןשיגַארט םעד ןופ טרירעג ףיט .ווָאדוילכעינ ףַארג םעד ,רעציזַאב-דרע ןגנוי

 ןופ טרָא ןפיוא רעבָא .ןפלעה ייז רע ליוו ,םירעױוּפ ענישטשנַאּפ יד ןופ לרוג
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 "עדינרעד ןרָאי טייז רעד .טכַאדרַאפ ףיוא ןָא ךיז רע טפערט טײקרַאבקנַאד

 ַא ןלעטשרָאפ טשינרָאג ךיז ןָאק ,(רעיוּפ) קישזומ רעטקינײּפעג ,רעטקיר

 טימ ןעזעג םיא רע טָאה תורוד טייז .ץרַאה ךעלשטנעמ ַא טימ ,ףַארג ַא ,ץירּפ

 -ַאב ָאד ןוא ,ןקור םענעגיובעג ןייז ןסימשעג טָאה סָאװ ,טנַאה ןיא שטייב רעד

 וטסעוו ךימ ,רערעייט ןיינ,, .טניירפ ןוא רעדורב סלַא לָאמַאטימ ךיז רע טזייוו

 ,(טנַאיצילָאּפ-םייהעג) *קינַארכָא רעטלעטשרַאפ ַא רעכיז טסיב .ןרַאנּפָא טשינ

 ,"רעטיירדעצ ַא ,"קאדושט; ַא רעדָא

 רע טמענ זייווכעלסיב רעבָא ,ןכָארבעצ ביֹוהנָא ןופ זיא וװָאדולכעינ

 דלוש יד רעמ ךָאנ םיא טזייוו סָאד ןוא .קלָאפ ןופ יורטוצמוא םעד ןייטשרַאפ

 -נעעג ןרעוו זומ סָאװ ,םעטסיס ןצנַאג םעד ןופ ,רַאצ ןופ ,טײל-לדַא יד ןופ

 יד וצ עביל טימ לופ ,רַאטנוב רעקיניזטסווװַאב רעד ףיוא טמוק ױזַא .טרעד

 ןיא קיטייו םעד ןגָארט ןוא ןעיוב ןוא ןפַאש סָאװ ,ןסַאה ןוא ןדייל סָאװע;

 ."ץרַאה

 -ױּפ ןופ המשנ רעד ןיא רָאנ טשינ ןעגנורדעגניײרַא יָאטסלָאט זיא ױזַא

 ,ללכב שטנעמ ןופ רָאנ; רע

 -ָאיצולָאװער-טַארקָאמעד רעשיסור רעסיורג רעד טָאה טסיזמוא טשינ

 טָאה רע, : םיא ןגעוו ןבירשעג ,יקסוועשינרעשט ,רעביירש ןוא ףָאזָאליפ ,רענ

 -ייהעג םעד ,המשנ רעכעלשטנעמ רעד ןופ קיטקעלאיד יד ןּפַאכפיױא טנָאקעג

 ."ןליפעג ןוא ןעקנַאדעג ןופ םוקפיוא ןופ סעצָארּפ ןעמ

 לא א
+ 

 רָאנ ,ףָאזָאליפ ןוא רעביירש רעסיורג ַא רָאנ טשינ ןעוועג זיא יָאטסלָאט

 טימ טעדניירפַאב טנעָאנ ןעוועג זיא רע .רעשרָאפ-עטכישעג רעפיט ַא ךיוא

 ,ןוָאיװָאלָאס ,ןענידָאגָאּפ טימ -- הפוקת ןייז ןופ רעקירָאטסיה עטמירַאב

 קרעוו יד םיא ףיוא טַאהעג ןבָאה סולפנייא ןטסערג םעד רעבָא .ןיקסוועימעס

 ביוהנָא ןוא טרעדנוהרָאי ןט-18 ןופ ףַארגָאירָאטסיה ןשירַאצ ןלעיציפָא ןופ

 ןיא) דנַאלסור ןופ עטכישעג יד ןטכױלַאב טָאה רעכלעוו ,ןעניזמַארַאק ,ט9

 -דנַאטש ןופ ("הכולמ רעשיסור רעד ןופ עטכישעג יד, קרעװ קידנעב-12 ןייז

 ,לַארָאמ ןופ טקנופ

 ףיוא קוק ,ןשיטַארקָאמעד ,םענעגייא ןייז טַאהעג רעבָא טָאה יָאטסלָאט

 גירקג ןיא ןרוועדעש עטסערג יירד ענייז ןיא רימ ןעעז סָאד ןוא .עטכישעג

 רעטנוא ,(םיתמה תיחת ) "עיצקערוסער? ןוא "ַאנינערַאק ַאננַא , ,"ןדירפ ןוא
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 "עג ןופ ּפָאקסעדיײלַאק ןקיברַאפליפ ןיא ,ןטקַאפ ןוא סעיצַאוטיס ענעדישרַאפ

 רעד ןופ עיפָאזָאליפ יד ,ץלַא טגעװַאב סָאװ ,ץעזעג סָאד רע טכוז ,ןשינעעש

 עקיטכעמ ,רעטסייג עסיורג ןיא טשינ טּפַארק-ביירט ריא טעז רע .עטכישעג

 ,קלָאפ ןיא רָאנ ,ןטייקכעלנעזרעּפ

 ןוא גירקק ןַאמָאר ןשירָאטסיה ,םענרַאפ ןייז טיול ,ןקיזיו םעד ןיא

 -ַאנ רעד ןופ דלעה:טּפיוה רעד זַא ,טפַאהרעטסיײמ ףיוא רע טזייוו ,"ןדירפ

 "נַארפ רעד ןגעק ,1812 ןיא דנַאלסור ןופ המחלמ-גנוקידייטרַאפ רעלַאנָאיצ

 רעד ,טַאדלָאס-רעיוּפ רעד -- קלָאפ עטושּפ סָאד זיא ,עיזַאװניא רעשיזיוצ

 םעד טּפַאלקעצ ןבָאה ייז ."ךמע2 רעשיטָאירטַאּפ רעד ,ןַאזיטרַאּפ-קישזומ

 ,דנַאלרעטָאפ ןופ ןצענערג יד ןופ םיא טגָאירַאפ ,אנוש

 "סיורג יד ףיוא ןזייוו סָאװ ,רעקירָאטסיה עטמירַאב וצ ץַאזנגעק ןיא

 -עלרעכעל ןוא עקידכעבענ סלַא יָאטסלָאט םיא טלָאמ ,ןענָאעלָאּפַאנ ןופ טייק

 יד ןליּפש וצ ךיז טימַאב סָאװ ,רָאיטקַא ןשימָאק סלַא ,טייקכעלנעזרעּפ עכ

 ,ןייא ךיז טדער רע .ןליוו ןייז עטכישעג רעד ןָא טפרַאװ סָאװ ,םעד ןופ לָאר

 ,טשינ רע טײטשרַאפ טלַאהניא רעייז רעבָא ,ןשינעעשעג טימ ןָא טריפ רע זַא

 .ןטלַאהַאב םיא רַאפ זיא רע לייוו

 ןופ גנוצַאשּפָא רעד ןיא וויטַאגענ-םערטסקע יָאטסלָאט זיא לפייווצ ןָא

 -ביילג .עטכישעג רעד ןיא ,ללכב דיחי םענופ ןוא ןענָאעלָאּפַאנ ןופ לָאר רעד

 ןוא טּפַאכעגפיױא טָאה סָאװ ,רעלטסניק רעסיורג רעד רע זיא רעבָא קיטייצ

 -לעטשעגטסעפ ךעלטּפַאשנסיװ סָאד קרעװ עכעלברעטשמוא ןיא טקיביײארַאפ

 "יחי עלַאינעג ןייק טשינ ןענייז עטכישעג רעד ןופ רעפעש יד זַא ,ץעזעג עט

 עקיטסייג ןוא עלעירעטַאמ עלַא ןריצודָארּפ סָאװ ,ןסַאמ-סקלָאפ יד רָאנ ,םיד

 ךיוא רָאנ רעזייה ןוא ןוטנָא ,שיילפ ןוא טיורב רָאנ טשינ ןפַאש ייז .ןטרעוו

 ןוא דיל ,טרָאװ-ךירּפש סָאד ,סָאּפע םעד ,(תורוד ןופ ךשמ ןיא) ךַארּפש יד

 -ירעפעש ןופ לַאװק רעד ןענייז ,קלָאפ ןופ המכח יד ,רָאלקלָאפ רעד .דלעה

 .רָאטיזָאּפמָאק ,רעביירש ,רעטכיד םעד רַאפ גנוגערנָא ןוא עיצַאריּפסניא רעש

 ,קלָאפ ןופ טעטיוויטקַא עכעלטפַאשלעזעג יד זיא'ס רעסערג סָאװ רעבָא

 -נענערב ץלַא ,ןבעל ןרעסעב ַא רַאפ ףמַאק ןיא לייטנא טמענ סע רעטיירב סָאװ

 ענעבעגעגרעביא עקידוװװעעזטייװ ןגעװ עגַארפ יד סױרַא ךיז טקור רעקיד

 ןזייוו ,םיא ןריזינַאגרָא ,קלָאפ ןופ ןיזטסווװַאב סָאד ןביוה ןפרַאד ייז .רעריפ

 סיורג זיא עטכישעג רעד ןיא טייקכעלנעזרעּפ עסיורג יד .ןוחצנ וצ געוו םעד

 יז לייוו ,רעקרַאטש טרעגַאב ןוא ערעדנַא ןופ רעטייוו טעז יז לייוו רַאפרעד

 ןופ ןעגנַאלרַאפ ,טפַאשקנעב ,ןעגנובערטש יד קיטייזלַא ןוא ףיט ףיוא טּפַאכ
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 "נידַאב עשירָאטסיה ענעבעגעג יד ןיא ןבַאגפיוא ענייז יונעג טעז ןוא קלָאפ

 .ןעגנוג

 -עג טשינ יונעג יָאטסלָאט טָאה עטכישעג רעד ןיא דיחי ןופ לָאר יד טָא

 יד זדנוא טכיױלַאב עכלעוו ,"ןדירפ ןוא גירק , עיײּפָאּפע רעקיזיר ןייז ןיא .ןעז

 -עג 600 רימ ןבָאה ,1812 ןיא קלָאפ ןשיסור ןופ המחלמ עשידנעלרעטָאפ

 ,רעמענלייטנָא עטושּפ ןוא ןטייקכעלנעזרעּפ עטמירַאב ןעעז רימ .ןטלַאטש

 יד רעביירש רעד זדנוא טלָאמ עביל טימ .ןדלעה עוויטיזָאּפ ןוא עוויטַאגענ

 ןוא יקסנָאקלָאב ײרדנַא ,ןשטנעמ עקיצרַאה ןוא ןטָאירטַאּפ-לדַא עקידריוו

 ןוא טייקיטכערעג ,תמא ,ןיילַא רבחמ רעד יו ,ןכוז עכלעוו ,ווָאכוזעב רעיּפ

 ןשינעעשעג יד ןופ טפַארק ביירט יד ןענייז ייז טשינ רעבָא .קילג ןײמעגלַא

 םעד) עניבוד יד ןביוהעגפיוא טָאה סָאװ ,עטושּפ סָאד ,קלָאפ סָאד; רָאנ

 ."טפעטכינרַאפ ןרָאװעג טשינ זיא רע זיב אנוש םעד ןיא טקַאנקעג ןוא (גנָארד

 .עסַאמ-סקלָאפ רעד ןיא וליפא ,עװיטַאגענ סָאד ךיוא טעז יָאטסלָאט

 -עגּפָא םעד זדנוא רע טזייוו ,ועיַאטַארַאק ןָאטַאלּפ ןופ טלַאטשעג רעד ןיא

 ,טײקויסַאּפ ןייז ,םוטרעױּפ ןשיסור ןופ לייט ןלַאכרַאירטַאּפ ,םענענַאטש

 ןופ ןקעוופיוא ןעמ ףרַאד ייז; .לרוג םוצ טייקיטליגכיילג ,טייקינעטרעטנוא

 ."ארומ רעקילייה ןוא ףָאלש

 "יט ןוא רעקירָאטסיה רעד יָאטסלָאט זיא "ַאנינערַאק ַאננַא? ןַאמָאר ןיא

 זדנוא טלָאמ רע .ןײלַא טבעל רע רעכלעוו ןיא ,הפוקת רעד ןופ גָאלָאכיסּפ רעפ

 ןשירַאצ ןופ ןעמעלבָארּפ עטקיטייװעגנָא עלַא ןופ עמַארָאנַאּפ עטיירב ַא ךיוא

 ךָאנ יוװ ,יונעג זדנוא טזייוו רע ,.1861 ןופ םרָאפער-רַארגַא רעד ךָאנ דנַאלסור

 טינ ,טייהיירפ ןייק טינ רעיױּפ רעד טָאה ענישטשנַאּפ ןופ "גנואיירפַאב , רעד

 עקירעגנוה ,"עיירפ,, ,עזָאלדרע ןענָאילימ ןופ .טיורב ןייק טשינ ןוא דרע ןייק

 ,רעטעברַא-ןיול --- ןפַאלקש עיינ ףיוא ןעמוק ,םירעיוּפ

 רעיינ רעד ןופ ורמוא םעד ךיוא רימ ןעעז "ַאנינערַאק ַאננַאק ןיא

 ,ןטייהניווװעג ,עטקיליײהעג תורוד טייז ,עטלַא יד ךיז ןכערב'ס ןעוו ,טייצ

 .עזַאושזרוב ,עיינ ףיוא ןעמוק סע ןוא ןעגנואיצַאב ,ןּפיצנירּפ

 ןוא רָאלק טשינ, ץלַא זיא ,יֵאטסלָאט טביירש'ס יװ ,ךיוא רַאפרעד

 ןרעווש ַא טָאה עיינ סָאד ,ןיוש (טסעסיוג) טססוג עטלַא סָאד ."טריצילּפמָאק

 ,לייטרוא ריא ןגָארטעגסױרַא טָאה עטכישעג יד ןעמעוו ףיוא ,יד .טרובעג

 -ַאּפ ןוא ןענָאלַאס יד ןיא ."גָאט ןקיטכענ , םעד ןיא ץלַא ךָאנ ךיז ןרעמַאלק

 ןוא םזיָאגע רעד ,טײקנברָאדרַאפ ןופ שוּפיע רעד רעטייוו ךיז טגָארט ןצַאל

 ןופ לרוג רעד שיגַארט ,זיא ךיוא רַאפרעד .טייקטנכערעגעגסיוא עטלַאק יד
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 ַא ןופ יורפ יד ,ַאנינערַאק ַאננַא רענייש ןוא רעכעלרע ,רעכעלדניפמע רעד

 .גרוברעטעּפ ןיא טַארקָארויב ןשירַאצ ןכיוה

 עביל רעסייה רעד ןיא טײקמערַאװ עכעלשטנעמ לסיב ַא טניפעג יז ןעוו

 ןצנַאג ןופ רָאנ ,ןַאמ ןופ רָאנ טשינ טליײיטרוארַאפ יז טרעוװ ,ןיקסנָארװ וצ

 ןוא יז טקידײלַאב ןעמ ,ןוז םעד קעװַא ריא ןופ טביור ןעמ .םורַא-לדַא

 ,ענייר יד ,רעיודסיוא ןוא טומ וצ ריא ןביג טײקמַאזנייא ריא ןיא ,טלעשרַאפ

 ריא ןיא לָאמ עטשרע סָאד ,ןעקנָאשַאב טָאה יז עכלעוו טימ ,ןליפעג עסייה

 טשינ טּפַאכ רע רעבָא .ןיקסנָארװ ,"שטנעמ ןרעייט ןוא ןטנעָאנא ַא ,ןבעל

 עמַאמ ,יורפ סלַא ןעגנובעלרעביא עריא ,ץרַאה ריא ןופ לּפַאצ םעד ףיוא

 -לדַא עקיטכעמ ,עקיטכרָאפסטָאג; יד רַאפ ךיז טקערשרעד רע .שטנעמ ןוא

 ןיא ןוא סָאד טליפ יז .ַאנינערַאק ַאננַא וצ קיטליגכיילג טרעוו ןוא ?טניירפ

 ןקידנפיול ןופ רעדער יד רעטנוא ךיז יז טפרַאװ גנולפייווצרַאפ רעסיורג

 ,גוצ-לענש

 ,ןַאמָאר ןופ םזימיסעּפ םעד ןיא ןעעז רעקיטירק-רוטַארעטיל עסיוועג

 ןוא ןטכענ םעד ףרַאש טלייטרוארַאפ רעכלעוו ,רעביירש ןופ ןליפעג-ארומ יד

 ,טנייה ןשיטסילַאטיּפַאק םעיינ םעד רַאפ ךיז טקערש

 רעד רעביא יָאטסלָאט ךרודַא טריפ זילַאנַא ןשיטע ןוא ןלַאיצָאס ןפיט ַא

 ןייז ןיא ,טייהכיילגמוא רעקידנעיירש ןוא ןטסַארטנָאק רעביא ,טפַאשלעזעג

 רעטושּפ רעד ןופ ןדייל ןוא עטכישעג-סנבעל יד ."עיצקערוסער? ןַאמָאר

 -ַאב רעקיטכעמ ַא ןענייז ,ַאװָאלסַאמ ַאשיטַאק ןירענידַאב יד ,יורפ-סקלָאפ

 עג ,גנונעדרָא ןוא לַארָאמ ,טכערמוא רעשירַאצ רעד ןגעק טקַא-סגנוקידלוש

 עפיט יד ךעלטייד ןליפ רימ ןוא .ןגיל ןוא גנופַאלקשרַאפ ,טלַאװעג ףיוא טיוב

 -ָאװער-סקלָאפ יד וצ ןוא קלָאפ ןעמערָא םוצ רבחמ ןופ עביל ןוא עיטַאּפמיס

 ."שטנעמ ןרעסעב ןוא טלעוו רעקיטכיל ַא, רַאפ ןפמעק עכלעוו ,ןרענָאיצול
 ןַאמָאר ַא וצ ןלַאירעטַאמ ןבילקעג יָאטסלָאט טָאה ןרָאי רעקילדנעצ

 ,ןפָארטעג ךעלנעזרעּפ ךיז רע טָאה ייז ןופ ליפ טימ .ןטסירבַאקעד יד ןגעוו

 -ָאיצולָאװער עשידלעה יד ןלעטשנגעקטנַא טלָאװעג רע טָאה ךוב םעד ןיא

 עגרָאטַאק ןבילקעגסיוא ןבָאה עכלעוו יד ; םזיטָאּפסעד ןשירַאצ םעד ןרענ

 בירקמ ןבָאה סָאװ ,"םירבח; ערעייז עקיטכענ יד -- ןכָארבעג טשינ ךיז ןוא

 ,קיטסייג ןברָאטשעג רעירפ ןענייז ייזק .ערעירַאק רַאפ לַאעדיא םעד ןעוועג

 ."טיוט רעשיזיפ רעד ןעמוקעג זיא'ס רעדייא
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 זיא ,גנופַאש רעשירַארעטיל רעכייר רעד ןיא ,קרעוװ ענייז עלַא ןיא

 ,רַאטנוב ןוא ןטכעלש ןופ רעקיטירק רעקידתונמחרבמוא רעד יָאטסלָאט

 יד -- גנונעדרָא רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןופ ןלייז עלַא ףרַאש ןָא טפיירג רע

 ןוא ליפעגטימ טימ לופ זיא ץרַאה ןייז .(ךריק) עווקרעצ ,החּפשמ ,הכולמ

 עכלעוו ,עיצַאזיליוויצ רעד רַאפ טולב ןוא סייווש טימ ןלָאצ סָאװ ,יד וצ עביל

 ןשטנעמ עטושּפ-טסָארּפ יד ,ייז; .גנופַאלקשרַאפ ןוא טלַאװעג ףיוא טריזַאב זיא

 רע ןוא ,"ןטכורפ עריא ןופ טשינ ןסינעג ןוא רעמיטכייר עריא עלַא ןפַאש

 ,יד ןעוו ,ןייוו ןעקנירט ריא טנָאק יו, :עטַאז ןוא עקיטכעמ יד וצ טיירש

 ."טשינ טיורב ןייק וליפא ןבָאה ,טלעטשעגוצ םיא ןבָאה סָאװ

 "רעדיו טימ לופ טעפָארּפ-רעבירש רעסיורג רעד זיא לפייווצ ןָא

 "עּפַא רע .דנַאטשרעדיװ ןוויסַאּפ ַא רָאנ רע טױיבָארּפַא טייז ןייא ןופ .ןכורּפש

 -ער רעכעלדירפ ,רעקיטסייג , רעד ןיא .ןשטנעמ עלַא ןופ ןסיוועג םוצ טריל

 ןוא .טלעוו רעקינוז ,רעיינ ַא וצ געו םעד רע טעז שטנעמ ןופ "עיצולָאװ

 טעז קיטייצכיילג רעבָא ,ןדָאטעמ-ספמַאק עמַאזטלַאװעג ןגעק רע זיא ראפרעד

 "םערוטש ןרענָאיצולַאװער ןקיטכעמ ַא ןיא; קלָאפ ןופ גנואיײרפַאב יד רע

 רעד ןופ געט יד ןיא רע טביירש יבסָארק רעשרָאפ-רוטַארעטיל ןשילגנע םוצ

 -לענש טימ ןפיול ןשינעעשעג יד; : 1905 ןיא ,עיצולָאװער רעשיסור רעטשרע

 ןופ) רָאפ טמוק סָאװ ,םעד ןופ ןדירפוצ טשינ ןייז .טייקיסעמצעזעג ןוא טייק

 טסברַאה ןופ ןדירפוצ טשינ ןייז טסייה (.ג .ט --- ןפמַאק ערענָאיצולָאװער יד

 ןרעטנענרעד ייז ןכלעוו וצ גנילירפ, ןופ קידנטכַארט טשינ ,רעטניוו ןוא

 ,"זדנוא

 ,טעּפָארּפ ןוא רעקנעד ,רעביירש רעסיורג רעד רָאנ טשינ זיא יָאטסלָאט

 -יל-טלעוו רעד ןיא רעלטסניק טנייה זיב רעטסערג רעד קיטייצכיילג רָאנ

 -עדליב ױזַא ,טפַארק ַאזַא טימ טלָאמעג טשינ טָאה רע יוװ רענייק .רוטַארעט

 ךערּפשעג ַא ןיא .ןשטנעמ ,ןטקַאפ ,ןשינעעעשעג קידנגייצרעביא ןוא שיר

 ,(.ג .ט -- יָאטסלָאט) ףַארג םעד זיב , : טלעטשעגטסעפ ןינעל טָאה יקרָאג טימ

 ."ןעוועג טשינ רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןיא ,קישזומ רעכעלקריוו ןייק זיא

 ,שטנעמ ןופ ןסיוועג םוצ ףור רעקימַאלפ ַא זיא גנופַאש עצנַאג ןייז

 גיז ןרַאפ ןקריווטימ ,ןעגנוגנידַאב עלַא ןיא ףמַאק ןופ ןײטשוצּפָא טשינ

 ,קילג ןוא רשוי ןופ ,טלעוװ רעכעלשטנעמ ַא רַאפ ,םענייש ןוא ןטוג ןופ
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 ךעטיורג רעד - ךױדפ דנומגיד
 טרעדנוהראי ןט-20 ןופ גאלאכ'יטצ

 ןרעװש ןוא ןלופשינמייהעג םעד ןיא ןעגנורדעגנײירַא ףיט זיא רע

 רעטָאפ רעד זיא רע .עיגָאלָאכיסּפ רעד ןיא -- טפַאשנסיװ רעד ןופ טיבעג

 יד טָאה עכלעוו ,עירָאעט עשיגָאלָאכיסּפ יד -- זילַאנַאַָאכיסּפ רעד ןופ

 טריגיריד שטנעמ ןופ ןבעל ןשיכיספ םעד טימ זַא ,טעדנירגַאב עטשרע

 רַאפרעד .ןייזטסוװַאברעטנוא רעד ךיוא רָאנ ,ןײזטסוװַאב ןייז זיולב טשינ

 -לעוו ,עיּפַארעטַאכיסּפ ןופ םעטסיס ןלעניגירָא ןַא ןפַאשעג רע טָאה ךיוא

 ,ענעטלַאהַאב יד ןשרָאפסיױא ןוא ןעניפעגסיוא ,ןקעדטנַא ןיא טײטשַאב רעכ

 ,שטנעמ ןופ ןעגנובעלרעביא עשיכיסּפ ,ןײזטסוװַאב ןופ עטּפַאכעגפיוא טשינ

 טשינ הביס יד ןעזעג רע טָאה ייז ןיא ."ןסקעלּפמָאק; ענעפורעג ױזַא יד

 עסיוועג ןופ ךיוא רָאנ ,ןטײקנַארק ןװרענ טיהרעמ רעד ןופ זיולב

 .גנוריפפיוא רעכעלשטנעמ רעד ןיא ןטײקלַאמרָאנמוא

 -נוהרָאי ןטס-20 טפלעה רעטשרע רעד ןופ ,עטנרעלעג ליפ ביוא

 -עגפיוא ,גנומַאדרַאפ טימ עסיוועג ןוא ,וורעזער סיורג טימ ןבָאה ,טרעד

 רעטייוצ רעד ןיא רימ ןבָאה ,דָאטעמיליײה ןוא עירָאעט סדיורפ ןעמונ

 .ערעל ןייז ןופ שרַאמ-ףמוירט ןשיטקַאפ ַא טרעדנוהרָאי ןטס-20 ןופ טפלעה

 רענייא זיא דיורפ דנומגיז זַא ,לפייווצ ןייק ָאטשינ ןיוש זיא טנייה

 יד .הפוקת רעקיטייצטנייה רעד ןופ רעקנעד עטסלעניגירָא ןוא עטסערג יד ןופ

 ףיוא ,זילַאנַאָאכיסּפ רעד ןופ ןוא גנַאג-ןעקנַאדעג ןפיט ןייז ןופ גנוקריווסיוא

 ,רעשרָאפ-עיגילער .ערַאבטיײרטשמוא ןַא זיא ,ןטפַאשנסיװ עלַאיצַאס עלַא טעמכ

 -םיד ,רעביירש ךיוא רעבָא ,ןפָאזָאליפ ,ןטסירוי ,רעקירָאטסיה ,ןגָאלָאיצָאס

 .ןעגנוזייוונָא ןוא ןריפסיוא ,ןסיזעט ענייז וצ ןָא ןדניב רעלטסניק ןוא רעט

 א א
+* 

341 



 המשנ יד ןטכױלַאב רעטשרע רעד טָאה רע זַא ,ףיוא ןזייוו עקינייא

 טשרוד ,רָאטקעלפער-טפַאשנסיװ ןקיטכעמ ַא טימ .שטנעמ ןופ (קיכיסּפ)

 -רעד ןוא ,ןעגנורדעגניירַא ריא ןיא רע זיא ,קיגָאל רענרעזייא ,תמא ךָאנ

 -ַאבסױרַא רע טָאה םעד קנַאד ַא .רעטרע עטסנגרָאברַאפ יד וצ טכיירג

 ןסיטשעג ןוא שטנעמ ןופ ןבעל ןשיכיסּפ םעד ןגעו ןשינמייהעג ןעמוק
 ,גנוטכיר רעיינ ַא ןיא עירטַאיכיסּפ רעד ןופ עיּפַארעט ןוא קיטסָאנגַאיד יד

 ןסעצָארּפ עשיכיסּפ עלַא ןופ טפַארק-ביירט יד זיא ןדיורפ זיב ביוא

 ,רעטשרע רעד רע טָאה ,ןייזטסוװַאב סָאד ןעוועג ,ןעגנובעלרעביא ןוא

 -ַאברעטנוא ןוא ןייזטסוװַאבמוא ןופ לָאר יד טעדנירגַאב ךעלטפַאשנסיוװ

 רעזדנוא ןופ) ןוויטָאמ יד ןופ רַאּפשנָא רעד זיא קיגָאל יד טשינ, ,ןייזטסווװ

 ןקעטש סָאװ ןליפעג יד ,ןטקעפַא יד רָאנ ,עקידלכש סָאד טשינ ,(גנולדנַאה

 טגנירד "טלעוו רענעיק ןיא ןביולג רעד , ."ןייזטסוווַאבמוא רעזדנוא ןיא

 (.ג.יט -- רעזעיגילער) גנוגייצרעביא ןוא הנומא רעד ןופ סױרַא טשינ

 -ייב עכעלנע רעקילדנעצ ."קיבייא ןבעל וצ שטנעמ ןופ רעגַאב ןופ רָאנ

 (ןטקעפַא) ןליפעג עטסוװַאבמוא יד ןופ גנוטיידַאב יד זדנוא ןזייוו ןליּפש

 'ו .שטנעמ ןופ ןבעל ןשיכיסּפ ןיא

 -טסוװַאמוא ןוא ןקיניזטסוװַאב ןשיוצ הציחמ יד טרעטשעצ טָאה דיורפ

 -מוא סיוא זדנוא ךיז טזייוו סָאװ, סָאד , .ןשיגָאלמוא ןוא ןשיגָאל ,ןקיניז

 רָאלק זדנוא רַאפ ןרעװו טעװ ,שטנעמ ַא ןופ גנוריפפיוא רעד ןיא לַאמרָאנ

 עכעלרעניא ,ענעטלַאהַאב יד וצ ןייגרעד ןלעװ רימ ביוא ,ךעלדנעטשרַאפ ןוא

 יד ,םורַא רעד לייוו ,ךיז ןיא טקירד רע עכלעוו ,ענייז ןעגנובעלרעביא

 -ָאד יד .ףןענַאטשרַאפ טשינ רעדָא טלײטרוארַאפ ייז טלָאװ ,טפַאשלעזעג

 -רעסיוא סױרַא לָאמטפָא ךיז טסייר ,עקיניזטסוװַאבמוא סָאד ,ןטקעּפַא עקיז

 עינערפָאזיכס ,עירעטסיה ,טעטיזעוורעג ,תומולח ןופ טלַאטשעג ןיא ךעל

 .ערעדנַא ןוא

 "יצידעמ רעכייר ןייז טימ טעדנירגַאב רע טָאה ןזעטָאּפיה עלַא יד

 "עמ-סגנולייה ןשיטילַאנַאָאכיסּפ םעיינ ןוא ןעגנושרָאפ ,קיטקַארּפ רעשינ

 יב טלייהעג ךיז ןבָאה סע .טמירַאב-טלעװ טכַאמעג םיא טָאה סָאװ ,דָאט

 רעד יװ ,ןטייקכעלנעזרעּפ ךיוא רָאנ ,"ןשטנעמ עטושּפ/ רָאנ טשינ םיא

 ַאירַאמ ןיסעצנירּפ יד יװ ,טילוב םַאיליװ ,רעטסינימ-ןרעסיוא רענַאקירעמַא

 -ָאכיסּפ עטשרע יד .ַא .א (גינעק ןשיכירג ןופ יורפ יד רעטעּפש) טרַאּפַאנָאב

 ,המחלמ-טלעוו רעי1 רעד ךָאנ ןעמוקעגפיוא ןענייז ןרעטנעצ עשיטילַאנָא
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 ערעל סדיורפ ןופ טייקיטכיר יד טלעטשעגטסעפ ןַאד ןבָאה םיריוטקָאד ליפ

 ןופ (טַאטלװזער) אצוי לעוּפ סלַא ןטייקנַארק עשיכיסּפ רעקילדנעצ ףיוא

 ןופ ןזילַארַאּפ עשירעטסיה ןופ ןלַאפ ךס ַא .ןעגנובעלרעביאיהמחלמ יד

 ןעגנולסיירטפיוא עכעלרעניא ןופ ןעמוקעג ןענייז ,רעגניפ ,טנעה ,סיפ

 ,ןטכַאלש ןוא ןטנָארפ ןופ

 58 א
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 ןיא ןיוש .רעירפ ךָאנ טמירַאב-טלעוו ןרָאװעג זיא ערעל סדיורפ

 ,גרובצלַאז ןיא סערגנָאק רעשיטילַאנַאָאכיסּפ רעטשרע רעד רָאפ טמוק 8

 ןבעגוצסױרַא ןסילשַאב עכלעוו ,רעדנעל ליפ ןופ עטנרעלעג וצ טיצ רע

 דיורפ ,לוש רעשיגָאלָאכיסּפ רעיינ רעד טעמדיוועג לַאנרושז ןלעיצעּפס ַא

 ,ןעגנוזעלרָאפ ענייז ןופ ןלַאז יד וו ,עקירעמַא ןייק ןדַאלעגנייא טרעוו

 "נָאק ןטייווצ םעד תעב .גנוטכיר רעיינ ןייז ןופ ןטסַאיזוטנע ןופ לופ ןענייז

 עלאנָאיצַאנרעטניא ןַא ןפַאשעג טרעװ ,גרעבמערינ ןיא ,1910 ןיא סערג

 ,(ץייוש) ךיריצ ןיא טרָא-ץיז םעד טימ ,טפַאשלעזעג עשיטילַאנַאָאכיסּפ

 ןרטַאיכירּפ ליפ ןופ טפַאשרענגעק רעקרַאטש רעד ץָארט ,םורַא ױזַא

 רעטייוו ץלַא זיא עכלעוו ,גנונעקרענַא ןענופעג דיורפ טָאה ,ערעל ןייז וצ

 ןייז טרעייפעג טלעוװ:רוטלוק עצנַאג יד טָאה 1926 ןיא ןעוו .ןסקַאװעג

 רָאי 5 .טפַאשרעגריב-ןרע יד ןבעגעג ןיוו םיא טָאה ,גָאטסטרובעג ןטס0

 ןיא םיא טָאה סָאװ ,טפַאשלעזעג-ןיצידעמ רעניוו יד םיא טָאה רעטעּפש

 "סטרובעג ןייז .טפַאשרעדילגטימ-ןרע טלייטעגוצ ,טכַאלעגסוא בױהנָא

 ןרָאװעג ןריובעג זיא רע ווו ,זיוה סָאד טרעַאב טָאה גרעביירפ לטעטש

 םעד רַאפ ןעגנַאזעג-ביול ןוא לװָאט ןטרעיומעגנייא ןלעיצעּפס ַא טימ

 -גסיוו 75 טכעלטנפערַאפ טַאהעג ןַאד זיב ןיוש טָאה סָאװ ,ןטנרעלעג ןסיורג

 ןופ רעדעפ יד טזָאלעגסױרַא טשינ טָאה רע רעבָא .ןטעברַא עכעלטפַאש

 רע טָאה קרעװ עטצעל סָאד ןבעל ןייז ןופ געט עטצעל יד ןזיב טנַאה

 ,טיוט ןייז רַאפ רָאי ַא ,1928 ןיא ןבירשעגנָא

 לא לא
8 

 םעניילק ןיא טלעװ רעד ףיוא ןעמוקעג זיא דיורפ דנומגיז ,המלש

 רעטָאפ ןייז .1856 רָאי ןיא (1 גרעביירפ לטעטש ןשירַאגנוא-ךיירטסע
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 קירבַאפ-ליטסקעט רעניילק ַא ןופ רעמיטנגייא ןַא ןעוועג זיא דיורפ בקעי

 "עג ןריובעג זיא דיורפ דנומגיז ןעוו .עיצילַאג-חרזמ ןופ טמַאטשעג ןוא

 לדנעמ ןוז רעטסטלע ןייז לייוו ,עדייז ַא ןעוועג ןיוש רעטָאפ ןייז זיא ,ןרָאװ

 טָאה רעטנרעלעג רעסיורג רעטעּפש רעד .רעדניק ייווצ טַאהעג ןיוש טָאה

 ןעועג טשינ זיא רע סָאװ ,טַאט םעד ןייז לחומ טנָאקעג טשינ לָאמנייק

 ןעמַאמ רעד ןופ רעטלע רָאי 20 טימ ןעוועג ךָאד זיא רע .עדייז ןייז

 ןטמירַאב ןופ טמַאטשעג טָאה סָאװ ,יורפ עטייווצ ןייז ,ןָאסנַאטַאנ ַאילַאמַא

 ,יולה ןתנ בר רעדָארב

 עטרַאצ סלַא עמַאמ ןייז טקיבייארַאפ דיורפ טָאה תונורכז ענייז ןיא

 רעד .ןואג ַא ןייז טעװ רע זַא ,טביולגעג שיטסימ טָאה סָאװ ,ענייש ןוא

 זילַאנַאָאכיסּפ רעד ןופ רעטָאפ רעד טביירש'ס יװ -- ןביולג רעשימַאמ

 "סיוא ןוא טומ ןבעגעגוצ ןבעל ןופ ןטונימ עטסרעווש יד ןיא םיא טָאה --

 ןטייקירעװש יד טימ ףמַאק ןיא רעיוד

 דנומגיז זיא ,ןיו ןיא טצעזַאב ךיז טָאה דיורפ עילימַאפ יד ןעוו

 זיב ןבעל ץנַאג ַא ןעװעג טרָאד זיא רע יוװ ױזַא .רָאי יירד ןעוועג טלַא

 ךיוא יז טביײירשַאב רע .טָאטש-םייה עשיטקַאפ ןייז ןעוועג סָאד זיא ,8

 רע ןעוו ,קיטייו טימ ןוא ,טכַארּפ ריא ןופ טדער רע ןעוו ,עביל טימ

 ,םזיטימעסיטנַא ןקרַאטש םעד ףיוא ןָא טזייוו

 ןוא רעקנעד רעסיורג רעקיטפנוקוצ רעד טָאה ןרָאי עטסגניי יד ןופ

 ןוא ,עיזַאנמיג ןיא ,סַאג רעד ףיוא .דיי ַא זיא רע זַא ,טליפעג רעטנרעלעג

 ,ןרעהוצנָא ןבעגעג ךעלטייד םיא ןעמ טָאה ,טעטיזרעווינוא ןיא רעטעּפש

 ."טגיילעגנייא ןגילק ףרַאד ןוא רעקיטרעוװרעדנימ ַא ,רעדמערפ ַא זיא רע זַא

 טָאה רע ןוא טעוװעטנובעג ךיז םעד ןגעק טָאה ןזעו רעצנַאג ןייז רעבָא

 טשינ טצװ ןוא גנוניימ רעדנַא ןַא טָאה רע זַא ,ןזייוו וצ ייזק ןסָאלשַאב

 ַא זיא רע זַא ,םוטעמוא רע טריטנעצקַא ץלָאטש טימ ."ּפָאק ןייז ןגיוב

 טײקמַאזטעברַא ,עדריו רעכעלשטנעמ ןופ ּפָא טשינ טייטש סָאװ דיי

 ןדיי-טשינ ןופ ץנעגילעטניא ןוא

 -ָאטש ןיא רע טעברַא ,טעטיזרעווינוא רעניוו םעד ןקידנערַאפ ןכָאנ

 טמוקַאב ןצרוק ןיא .עיגָאלָארוענ ןופ טיבעג ןפיוא לָאטיּפש-טּפיױוה ןשיט

 ןופ רעשרָאפ ןטמירַאב םוצ זירַאּפ ןייק טרָאפ ןוא עידנעּפיטס ַא רע

 -לַאס , לָאטיּפש ןטימ טריפעגנָא טָאה סָאװ ,ָאקרַאש ר"ד ,ןטײקנַארק-ןוורענ

 ןטנעמירעּפסקע ןוא ןעגנושרָאפ ענייז ןופ טרעטסײגַאב זיא רע ."רעירטעּפ

 .עקנַארק-שיטָארוװענ רעביא
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 -ָאנּפיה יד ייב סױרַא טפור ןוא זָאנּפיה טימ ךיז טצונַאב ָאקרַאש

 סָאװ ,ןעגנורעדנע יד רע טשרָאפ ייברעד .ןעמָאטּפמיס עשירעטסיה עטריזיט

 יד רעביא טמענ דיורפ .םעטסיס-ןורעג ןוא חומ רעייז ןיא רָאפ ןעמוק

 ןזייוורעד טשינ ןָאק ןעמ בוא, זַא ,ןטנרעלעג רעזירַאּפ ןופ גנוגייצרעביא

 זיא יז זַא ,זײװַאב ןייק טשינ ךָאנ זיא ,עירָאעט רעטיוועג ַא ןופ תמא םעד

 רענגעק יד טימ ףמַאק ןיא ןפלָאהעג ליפ רעטעּפש םיא טָאה סָאד .?שלַאפ !

 טנָאקעג לָאמ עלַא טשינ ןוא ןפַאשעג ןײלַא טָאה רע סָאװ ,עירָאעט רעד ןופ

 ,טייקיטכיר ריא ןזייוװַאב

 "גורַאפרעד ענייז ןגעוו טכירַאב ןייז ןיא טָאה דיורפ סָאװ ,םעד ץָארט

 םיכסמ טשינ םעלַא טימ רע זיא ,טביולעג קרַאטש םיא ,ָאקרַאש ייב ןעג

 זָאנּפיה ןדנעװנָא ןופ טייקידנעוװטיונ רעד ןיא טלּפײװצעג טָאה רע .ןעוועג

 ןעיירפ ןייק ןַאד טשינ טָאה רעקנַארק רעד לייוו ,עיּפַארעטַאכיסּפ רעד ןיא

 ךיוא טָאה רע .םיא טסייה רעריזיטָאנּפיה רעד סָאװ ,סָאד טוט רָאנ ,ןליוו

 וצ ,רָאסעפָארּפ רעזירַאּפ ןופ ןעגנַאגוצ עסיוועג וצ ןעגנוקרעמַאב טַאהעג

 ,ןטייקנַארק עשיגָאלָאטַאּפָארוװענ ןופ ןלַאפ ערעווש לעיצעּפס

 ןבעל ךעלנעזרעּפ ןייז ןרילוגער וצ דיורפ טסילשַאב רעבָא לייוורעד

 ,סיינרעב ַאטרַאמ טימ הנותח רע טָאה ,רעקירָאי-20 סלַא ,1886 רָאי ןיא

 קחצי בר עדייז ריא .םינבר ןופ טמַאטשעג ,עמַאמ ןייז יו טקנוּפ טָאה סָאװ !

 הנותח ךיוא טָאה דיורפ דנומגיז .גרובמַאה ןיא בר ןעוועג זיא ,סיינרעב

 רעטבילַאב ןייז ןופ ייס גנורעדָאפ רעד טול ,ןיד ןשידיי ןטיול טַאהעג

 םיא טָאה יורפ ןייז .םינתוחמ עשידיײ-שיסקָאדָאטרָא ענייז ןופ ייס ,רעטומ

 "יילגַאב -סנבעל עיירטעג סלַא ןזיװעגסױרַא ךיז ןוא רעדניק סקעז טַאהעג

 .ןירעט

 כא לֵא

 רעניוו רעד טַאהעג טָאה ןעגנושרָאפ סדיורפ ףיוא העּפשה עסיורג ַא

 עכעלטפַאשנסיװ יד ןיא טמירַאב ןרָאװעג זיא רעכלעוו ,רעיורב .י רָאטקָאד

 ןוא רעטריזילַארַאּפ רעד רעביא ןסנַאעס עשיטָאנּפיה ענייז טימ ,ןזיירק !

 -ָאמע ריא ןופ טלייהעגסיוא יז טָאה רע .א ַאנַא יורפ רעטשימעצ-לַאטנעמ

 ןקנַארק םעד ןענידַאב םייב ןעמוקַאב טָאה יז סָאװ ,גנולסיירטעצ רעלענָאיצ

 -רעטנוא יד ןופ ,גנולדנַאהַאב רעגנַאל ַא ךָאנ ,יז קידנעיירפַאב ,רעטָאפ

 סָאד ןטָאט םוצ עביל ןיא ןענַאטשַאב ןענייז סָאװ ,סעיצָאמע עטקירדעג
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  םייב ,קיטקַארּפ ןוא עירָאעט סדיורפ רַאפ רעזייוו-געוו ַא ןרָאװעג זיא

 .עקנַארק-שירעטסיה ןלייה

 ןופ טרָא ןפיוא .דָאטעמ-סגנולייה םעיינ ַא ןדנָאװעגנָא טָאה דיורפ

 ןוא טנעה יד ןיא ןקנַארק ןופ ּפָאק םעד ןעמענ רע טגעלפ ,ןריזיטָאנּפיה

 ױזַא .קנַאדעג ןפיוא םיא טמוק סע סָאװ ,ץלַא ןלייצרעד יירפ םיא ןסייה

 עטקירדעגרעטנוא יד ןעמוקַאבסױרַא םיא ןופ טלָאװעג רע טָאה םורַא

 ?עיצַאיצָאסַא עיירפ יד  ןבעגעג ןעמָאנ ַא רע טָאה דָאטעמ םעד .ןליפעג

 זיא ,םיא וצ טפַאשרענגעק ןפורעגסױרַא טָאה סָאװ ,ןדיורפ ייב עיינ סָאד

 -ַאבמוא רעייז ןבָאה ןטיײקנַארק-ןוורענ עלַא זַא ,גנוטּפױהַאב ןייז ןעוועג

 ,ןטקילפנָאק עלעוסקעס ןיא הביס עטסווו

 יד ןעוועג זיא ןעגנושרָאפ ענייז ןיא וטפיוא רעסיורג רערעטייוו רעד

 טקַא ןשיכיסּפ ַא ןעזעג טָאה רע עכלעוו ןיא ,תומולח יד ןופ גנוטכױלַאב

 ,טלַאהניא ןפיט ַא ןופ

 -ַאב טָאה רע .טעטירָאטיױא ןייז ןוא םור ןייז ןסקַאװעג זיא לייוורעד

 -ַאנַאָאכיסּפ יד .םידימלת ןוא רעקיטַאּפמיס ,רעגנעהנָא רעטנזיוט ןעמוק

 ליפ ןופ עטנרעלעג עסיורג ףיונוצ ןעלמַאז עכלעוו ,ןסערגנָאק עשיטיל

 -ןסיו עטסערג יד ןופ טנורגרעדָאפ ןיא ןדיורפ קעװַא ןלעטש ,רעדנעל

 -ָאכיסּפ םעד ןופ ןטייז עכַאװש עלַא ץָארט ,ןטייקכעלנעזרעּפ עכעלטפַאש

 ןייז ןופ ףוס ןזיב טייגרעד גַארטיײב רעשירַארעטיל רעסיורג ןייז .זילַאנַא

 .קרעווװ עקיטכיוו טרעדנוה רעכעה וצ ןבעל

 ןופ סנפיוה:רעטייש יד ףיױא טנערבעג עטשרע יד ןבָאה ךיוא ייז

 ײרַאברַאב עניורב יד ןעוו .1933 ןיא טכַאמ רעד וצ ןעמוק ןייז ךָאנ םזיצַאנ

 םעד ןגעק ןעגנוגלָאפרַאפ יד ןָא ךיילג ךיז ןביוה (1928) ןיוו ןעמונרַאפ טָאה

 טעטכינרַאפ ןוא וצ טמענ ָאּפַאטסעג יד .ןטנרעלעג ןשידיי ,ןטמירַאב-טלעוו

 -כָאט ןייז ןופ טוג ענייש סָאד טריזיווקער ,ןטּפירקסונַאמ ןוא רעכיב ענייז

 זיא טלעו עכעלטפַאשנסיװ יד .סַאּפ ןשידנעלסיוא ןייז טריקסיפנָאק ,רעט

 ,רעטסינימ-ןרעסיוא רענַאקירעמַא רעד טרינעװרעטניא'ס .טלסיירטעגפיוא

 עטרעדָאפעג יד וצ טלעטש ןיגינעק עשיכירג יד ,טלעווזור טנעדיזערּפ רעד

 -רעוש םעד ןסיײרוצסױרַא ןעגנולעג זיא ךעלדנע .עמוס טלעג-ףיוקסיוא

 ,טנעה-רעדרעמ עשיצַאנ יד ןופ ,ןדיורפ ןקנַארק

 ינוי ןיא החּפשמ ןייז טימ ןָא רע טמוק ךעלדער ףיוא לוטש ַא ןיא

 -ייו וצ ןעגנוגנידַאב עקיטיונ עלַא טרָאד טמוקַאב רע .ןָאדנָאל ןייק 8

 ּפָא םיא טיג גנוריגער עשיטירב יד .ןעגנושרָאפ עכעלטּפַאשנסיװ ,ערעט
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 סָאװ ,טײקנַארק-קַאר יד .שטנעמ ןוא ןטנרעלעג סלַא ,דובכ ןטסערג םעד
 -רָאפ ןקישַאר ַא טכַאמ ,רָאי 16 ןופ ךשמ ןיא טקינייּפעג רעבָא םיא טָאה
 ןופ רעטלע ןיא ,1929 רעבמעטּפעס ןטס-23 םעד טברַאטש רע .טירש
 ,רָאי 3

 לא לא
* 

 וצ ,זילַאנַאָאכיסּפ ןופ רעטָאפ רעד סלַא םעלַא רַאפ טמירַאב זיא רע
 ,ןגָאגַאדעּפ ,ןגָאלָאיצָאס ,עטנרעלעג עטסערג יד ןָא טנייה ןדניב סע ןכלעוו

 רעכעלשטנעמ רעד ןיא ןעגנירדניירַא טריבורּפ ןפוא םעיינ ַא ףיוא טָאה רע
 טלָאװעג רע טָאה םורַא ױזַא .ןשינמייהעג עריא עלַא ןּפַאכפױא ןוא קיכיסּפ
 -ַאמ ןשיפַארגָאטקַאפ ןקיזיר ַא ןופ רַאּטשנָא ןיא ,ךעלטפַאשנסיװ ןייגרעד
 -ירעטסיה ,עטרינַאיסערּפעד ,עקנַארק-קיטסייג טימ ןכערּפשעג) לַאירעט

 ןופ ןוויטָאמ עקידנביירט יד וצ ,תורעשה ןוא ןטקַאפ רעטנזיוט ןופ ,(רעק

 .ןעגנולדנַאה עכעלשטנעמ

 ןטנעמירעּפסקע טריפעגכרודַא רע טָאה רטַאיכיסּפ רעלופטכַארּפ סלַא
 טצרַא םוצ יװ ,םיא וצ ןעמָארטש ןגעלפ סָאװ ,ןטנעיצַאּפ רעטנזיוט ףיוא
 -גַארק רעייז זיולב טשינ טיורטרַאפ ןבָאה ייז ןכלעוו שטנעמ ןטנעָאנ ןוא

 זיא םעד ןופ .ןבעל-טַאוװירּפ רעייז ןופ עקיטכיוו ,ןשינמייהעג רָאנ ,טייק

 ,זילַאנַאַאכיסּפ יד ,ערעל עטמירַאב ןייז ןעמוקעגפיוא

 המשנ רעד ןופ זילַאנַא ןַא סָאד זיא ןײלַא ןעמָאנ רעד טזייוו סע יו

 ןשיכיסּפ םעד ןגעװ ערעל ַא סָאד ןיא ןיז ןכעלטפַאשנסיװ ןיא .(עכיסּפ)

 -ןדישרַאפ ןגעק דָאטעמ-סגנולייה ַא -- ןשיטקַארּפ ןיא ןייזטסוװַאברעטנוא

 םעד ןעיײרפַאב ןיא טײטשַאב רעכלעװ ,ןטייקנַארק עשיעוורענ עקיטרַא

 עשיכיסּפ ,ןײזטסווװַאב ןייז רַאפ ענעטלַאהַאב ןופ ,"ןסקעלּפמָאק , ןופ ןקנַארק

 ,ןעגנובעלרעביא

 ןקנַארק םעד ןסיױטש ןיא םעלַא רַאפ ןענַאטשַאב זיא דָאטעמ רעד

 טלַאפ סָאװ רעדָא קנַאדעג ןפיוא םיא טמוק סָאװ ,ץלַא ןלייצרעד וצ יירפ

 ךוב ןיא) דָאטעמ ןייז טריזירעטקַארַאכ ױזַא טָאה ןיײלַא דיורפ .ןייא םיא

 טמוק זילַאנַאָאכיסּפ ךרוד ןרירוק םייב , : (?זילַאנַאָאכיסּפ ןיא ריפניירַא;

 -ַאנַא םעד ןשיוװצ רעטרעוו ןופ שיוטסיוא ןַא ץוח ַא ךַאז ןייק רָאפ טשינ

 "רעביא ענעגנַאגרַאפ טלייצרעד ,טדער טנעיצַאּפ רעד .רעטקָאד ןוא ןטריזיל

 ענייז ןיא הדומ ךיז זיא ,ךיז טגָאלק ,ןקורדנייא עקיטציא ןוא ןעגנובעל
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 ןקנַארק ןופ םָארטש-ןעקנַאדעג רעד זיא ייברעד ."ןליפעג ןוא ןעגנַאלרַאפ

 -ישרַאפ ןופ ןעגנובעלרעביא ןוא ןטקַאפ ןשימ ןָאק רע .רעיירפ םָאקלופ ַא

 ,קירוצ ןוא ןרָאי עפייר ,טייהדניק רעד ןופ -- ןבעל ןייז ןיא תופוקת ענעד

 "רַאפ רעקידלכש ַא ןָא ןכַאז עשיגָאל-טשינ ליפ ןעגנערבסױרַא ןָאק רע

 ,גנודניב

 "גנולייצרעד ןזָאלניז טפָא םעד ןרירטסיגער טוג זומ רעטקָאד רעד

 -רַאפ ןדניברַאפ זומ רע .ןפיטרַאפ םיא ןיא ךיז ךָאנרעד ןוא לַאירעטַאמ

 ןּפַאכפױא ןוא טלַאהניא רעייז ןיא ןעגנירדניירַא ,ןטקַאפ עקיטרַאנדיש

 טיג רעכלעוו ,שטנעמ םעד ןרעטַאמ סָאװ ,ןעגנובעלרעביא יד ןופ ךות םעד

 .ןובשח ןייק ּפָא טשינ ייז ןופ ךיז

 -רעירפ ,ענעמוקַאבסױרַא יד ןריזילַאנַא ןופ ןפוא םעד טָאה דיורפ
 טסוװַאב יו ."עיצַאיצָאסַא עיירפ יד  ןפורעג ,ןסקעלּפמָאק ,ענעטלַאהַאב

 ןיא רָאנ ,עירטַאיכירּפ רעד ןיא זיולב טשינ טעדנעװעגנָא טנייה יז טרעוו

 -גסיוו רעטשרע רעד םורַא ױזַא טָאה דיורפ .ןיצידעמ רעד ןופ ןגייווצ עלַא

 -ַאטּפמיס עשיטָארװענ עכעלשטנעמ ןופ תוביס יד זַא ,ןזיוורעד ךעלטפַאש

 ןכלעוו ןיא ,ןבעל ןשיכיסּפ ,ןקיניזטסוװַאברעטנוא םעד ןיא ןקעטש ןעמ

 ןעגנירדניירַא טשינ ןָאק גנוכוזרעטנוא עטקעריד יד

 יד ןוא (2ןזָארװענ יד ןביוהרעד זילַאנַאָאכיסּפ רעד טָאה םורַא ױזַא

 .ָאװינ ןכעלטפַאשנסיװ ַא וצ (2 ןזָאכיסּפ

 דיורפ טָאה ,ןרָאסעּפָארּפ ןיצידעמ ליפ טנייה ףיוא ןזיוו סע יװ

 יַאּפ םעד ןעלדנַאהַאב לָאז רע; טצרַא םעד טרעדָאפעגפיוא רעטשרע רעד

 םעד ןעמ טָאה םיא זיב לייוו ,"טייקנַארק רעד טימ קיטייצכיילג טנעיצ

 -עלרעביא עשיכיסּפ ענייז ףיוא טגיילעג טכַא ןייק ,ןעזעג טשינ ןקנַארק

 ןופ ףמַאק ןיא טַאהעג טשינ גנוטיידַאב ןייק ןטלָאװ ייז יוו ,תוחוכ,ןעגנוב

 -ָאּפיה בוא ןָא ןעמ טזייו ךיוא רַאפרעד .טייקנַארק רעד טימ םזינַאגרָא

 -רעּפרעק) רעשינַאגרָא רעד ןופ רעטָאפ רעד זיא (םוטרעטלַא ןופ) טַארק

 ןופ) רעלענָאיצקנופ רעד ןופ רעטָאפ רעד דיורפ זיא ,ןיצידעמ (רעכעל

 טָאה טַארקָאּפיה ביוא ,(ןלײט-רעּפרעק ןוא םזינַאגרָא ןופ טייקיטעט רעד

 -ידעמ יד טעדנירגעג דיורפ טָאה ,רבא ןקנַארק ןופ ןיצידעמ יד ןפַאשעג

 ןקנַארק ןדעי רעטנוא זַא ,טקנוּפדנַאטש ןופ קידנעײגסױרַא ,שטנעמ ןופ ןיצ

 ,טדייל סָאװ שטנעמ ַא ךיז טניפעג

 טנעיצַאּפ םוצ טצרַא םעד טרעטנענרעד דיורפ טָאה םורַא ױזַא

 םעד טגיילעג טָאה רעכלעוו ,דיורפ .ןיצידעמ יד טריזינַאמוה ףיט ןוא
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 "כיו םעד סלַא ,שטנעמ ןופ ןייזטסוװַאברעטנוא םעד ףיוא קורד-טּפיױה

 ,ןדייל עכעלשטנעמ ענעדישרַאפ ןופ ,ןטסנעגרָאברַאפ םעד ,לַאװק ןטסקיט

 םורַא ױזַא טײרפַאב ןוא טכיל ןכעלטפַאשנסיװ ַא טימ ןטכױלַאב םיא טָאה

 .ןקיטייוו ןוא ןצרעמש ליפ ןופ שטנעמ םעד

 ,רָאטַאװַאנ ַא ןופ טומ ןשיַארעה ןזיװעגסױרַא רע טָאה ייברעד ןוא

 יסױרַא דיורפ טָאה ,טקידיײלַאב ןוא ןגירשרַאפ ,ןלייטרוארָאפ עלַא ןגעק

 טימ קידנזייופיוא ןבעל ןכעלשטנעמ ןיא סקעס ןופ לָאר יד טכַארכעג

 רעד ףיוא ןבעל ןכעלטכעלשעג ןופ גנוקריווסיוא יד ןטקַאפ רעטנזיוט

 דיורפ .ןזָארװענ ןוא ןסקעלּפמָאק ענעדישרַאפ ןופ לַאװק סלַא ,קיכיסּפ

 -עגפיוא רע טָאה םעלַא רַאפ .עירָאעט עצנַאג ַא םעד ןופ ןפַאשעג טָאה

 ָאדיביל יד זַא -- טקיטעטשַאב ךיוא טָאה ןיצידעמ יד סָאװ --- ןזיוו

 םוצ טמוק ,גנַאלרַאפ ןלעוסקעס ןופ עיצַאטסעּפינַאמ יד (רעגַאב רעד)

 ערעדנַא ךיוא רָאנ ,ןענַאגרָא-טכעלשעג יד ןצייר ךרוד זיולב טשינ ,טרָאװ

 -רעק רעד זַא ריפסיוא םוצ ןעמוקעג רע זיא םעד ןופ .רעּפרעק ןופ ןלייט

 ןוא רעטרע (עקידנציירפיוא שיטָארע) עשינעגָארע ךס ַא טגָאמרַאפ רעּפ

 ,גנורענײמעגלַארַאפ רעשיטערָאעט רעד וצ רעביא רע טייג םעד ךָאנ ךיילג

 .-שטנעמ ןופ ןלייט עלַא ןגָאמרַאפ טייקשינעגָארע ןופ טעטילַאװק יד, זַא

 "ןענַאגרָא עכעלרעניא יד ןוא ףוג ןכעל

 רעטיירב ךעלנייועגרעסיוא ןַא ןרָאװעג סקעס רעד זיא םורַא ױזַא

 עכעלטכעלשעג יד יװ ,ןטיבעג ערעדנַא ליפ םורַא טמענ סָאװ ,ףירגַאב

 דניקיגיוז ןופ גנַארד םעד ןיא דיורפ טעז ליּפשייב םוצ ױזַא .ןעגנואיצַאב

 וצ ידכ ,ךלימ ךָאנ גנובערטש יד זיולב טשינ ,טסורב סעמַאמ רעד וצ

 יַאב טרעוו רעכלעוו ,גנַארד ןלעוסקעס ַא ךיוא רָאנ ,רעגנוה םעד ןליטש

 ענעגייא יד ןגיוז רעדָא ,טסורב רעד ןופ לצרָאװ םעד ןעיצ ןיא טקידירפ

 .רעגניפ

 "סקעלּפמָאק-סוּפידע , רעטמירַאב ןייז ןעמוקעגפיוא זיא םעד ןופ

 ןשיכירג םעד טיול טָאה טסוװַאב יװ .?עירָאעטיזיצרַאג, יד רעטעּפש ןוא

 -רעד (לרוג ןטנכיײצעגנָא ןטימ גנַאלקנייא ןיא) ּפידע גינעק רעד סָאטימ

 טול .עמַאמ רענעגייא ןייז טימ טַאהעג הנותח ןוא רעטָאפ ןייז טעגרה

 "מָאק-סוּפידע ןַא ןופ סלוּפמיא רעד ןַארַאפ ןשטנעמ ןדעי ןיא זיא ןדיורפ
 ןוא ןטַאט םעד רעדייא ןעמַאמ יד ביל רעמ טָאה לגניי רעדעי .סקעלּפ

 םעד ביל רעמ לדיימ סָאד טָאה ןגעקַאד .םיא ףיוא קיטכיזרעפייא וליפא זיא
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 ןיא ףיוא ןיוש ןעמוק סָאװ ,ןדנַאטשוצ עלענָאיצַאמע ןענייז סָאד .רעטָאפ

 ,גנוקריווסיוא רעייז רעביא ןזָאל ןוא טייהדניק רעד

 רימ ןעוו) ןּפידע רַאפ ליפעגטימ רעפיט רעזדנוא זיא ,ןדיורפ טיול

 רעכעלרעניא ןַא ןופ טַאטלוזער ַא (גנולעטשרָאפ-רעטַאעט רעד ףיוא ןענייז

 ןייז טנַאקעג טָאה ןּפידע ןופ לרוג רעד זַא ,זדנוא טגָאז עכלעוו ,םיטש

 -עג טָאה רע לייוו ,ןטַאט םעד טעגרהרעד טָאה ּפידע .לרוג רעזדנוא ךיוא

 ,שטנוו םעד ,רעגַאב ןלעוסקעס ןייז ןקידירפַאב ,עמַאמ יד ןבָאה טלָאװ

 ,טייהדניק ןייז ןופ ןגיוצעג ךָאנ ךיז טָאה סָאװ

 עלַא זַא ,גנורענײמעגלַארַאפ רעד וצ רעבירַא דיורפ זיא םעד ןופ

 טשינ ,ןקיניזטסוװַאברעטנוא םעד ןיא שרוש רעייז ןבָאה ןטײקנַארק-ןוורענ

 סעיבָאפ ,גנולסיירטעצ סױרַא טפור סָאװ ,רעגַאב ןלעוסקעס ןטליטשעג

 רעדנַא ןַא ןופ רַאּפשנָא ןיא .רעטייוו ךָאנ טייג רע רעבָא .ןליפעג-ארומ ןוא

 ןבָאה הנותח טלָאװעג טשינ טָאה סָאװ ,ןזיצרַאנ ןגעוו סָאטימ ןשיכירג-טלַא

 ןגייא ןייז ןיא טבילרַאפ ןעוועג זיא רע לייוו ,ָאקע רענייש רעד טימ

 ץנעטסיזקע יד ףיוא דיורפ טזייוו (רעסַאװ ןיא ןעזעג טָאה רע סָאװ) ,דליב

 רעלעוסקעס רעד .שטנעמ ןדעי ןופ רוטַאנ רעד ןיא קיטָארע-טסבלעז ַא ןופ

 ןײלַא ךיז ןיא גנוקידירּפַאב ןייז טניפעג רע זַא ,קרַאטש ױזַא זיא גנַארד

 ."ךיא, ןיא

 רעד ןיא זַא ,גנולעטשטסעפ רעד וצ ןעמוקעג דיורפ זיא םעד ןופ

 "ָאגע; רעד : תוחוכ יירד ןַארַאפ ןענייז שטנעמ ןופ עיגרענע רעשיכיסּפ

 רעד .(ךיא:רעביא) י"ָאגע-רעּפטס, רעד ןוא (סָאד) "דיא, רעד ,(ךיא)

 רעכלעוו ,שטנעמ ןופ טייקיטעט עקיניזטסוװַאב יד טרילָארטנַאק "ךיא;

 ןכעלטפַאשלעזעג ןופ םיללכ ענעמונעגנָא-ןיימעגלַא רעטנוא ךיז טפרַאוװ

 -רעטנוא קיטכעמ ַא ןַארַאפ רעבָא זיא שטנעמ ןופ רוטַאנ רעד ןיא .ןבעל

 ןטקניטסניא ערעזדנוא .שיטסימרָאפנַאקנָאנ זיא סָאװ ,ןבעל קיניזטסוװַאב

 ,טקידירּפַאב ןרעוו ןליוו סָאװ ,ערעדנַא ןוא רעגַאב רעלעוסקעס ,רעגנוה יו

 עכלעוו וצ ,ןצעזעג עריא ןוא טייקכעלקריו רעד ןגעק סױרַא ןטערט

 ןפרָאװעגרעטנוא ךיז טָאה זדנוא ןיא עקיניזטסוװַאב סָאד

 "סָאד9 סע טפור דיורפ יו רעדָא ,ןקיניזטסווװַאבמוא םעד ןשיװצ

 ,לגנַארעג רעטנענַאמרעּפ ַא רָאפ טמוק "ךיא, ןקיניזטסוװַאב םעד ןוא (דיא)

 "דיא , םעד ןעמוקוצייב ידכ ,(ךיא) "ָאגע , רעד זומ ףמַאק ןקיזָאד םעד ןיא

 ןשיכיסּפ ןטירד םוצ ןעמוקנָא ,ןסלוּפמיא ענייז ןקירדרעטנוא ןוא (סָאד)

 -ַארָאמ רעטסכעה רעד זיא סָאד .(ךיא-רעביא) "ָאגע-רעּפוס, םוצ --- חוכ
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 ,טּפַארק עשיטע יד ."סָאד, ןרַאפ ייס ,"ךיא; ןרַאפ ייס טעטירָאטױא רעשיל
 עשיטע-טשינ סָאד .גנונעדרָא וצ טפור שטנעמ ןיא ָאד ָאזלַא זיא סָאװ
 ,(רוויװ-רַאוװַאס ןכעלטפַאשלעזעג ןטיול)

 -ייז (ןקיניזטסווװַאבמוא) "סָאד , ןופ ןסלוּפמיא עלענָאיצָאמע יד ןעוו
 טשינ ייז ןָאק (עקיניזטסוװַאב סָאד) "ךיא, רעד זַא ,קרַאטש ױזַא ןענ

 ,טכיוועגכיילג עשיכיסּפ יד שטנעמ רעד טרילרַאפ ,ןשרעהַאב

 -ָאכיסּפ סדיױרפ סָאװ ,טייקיטכיו יד רימ ןעעז ןיילַא םעד ןופ
 רעזדנוא ןיא רָאפ ןעמוק סָאװ ,סעצָארּפ יד ןבירשעגוצ טָאה זילַאנַא

 ךרוד ןפורעגסױרַא ןרעוו ייז .(ןייזטסוװַאברעטנוא רעדָא) ןייזטסוװַאבמוא

 ערעייז ןבָאה ייז לייוו ,לכש רעזדנוא רעטנוא טשינ ךיז ןפרַאװ סָאװ ,תוחוכ

 גָאלָאכיסּפ רעד יװ ,ןדיורפ רַאפ רעקנעד ליפ .ןבעל ןוא ןצעזעג ענעגייא

 -ייז ,ןַאמטרַאה דרַאודע ןוא רעוַאהנעּפָאש ןפָאזָאליפ יד ,טרעברַאה ןַאהָאי

 רעשיכיסּפ ,רעקיניזטסוװַאבמוא ןופ קנַאדעג ןטימ ןעמוקעג ןיוש ןענ

 ןטכױלַאב ,טשרָאפעגסיוא טשינ ױזַא יז טָאה רענייק רעבָא ,טעטיױװיטקַא

 ןבעל ןכעלשטנעמ ןיא לָאר עלַאסָאלָאק ריא ןזיוועגפיוא ןוא

 טָאה ,טגָאזעג ןיוש בָאה ךיא יװ ,ערעל ןוא זילַאנַאָאכיסּפ סדיורפ

 טפַאשנסיװ רעד ןופ ןטיבעג ליפ ףיוא סולפנייא ןקיזיר ַא ךיוא טביאעגסיוא

 .םזידיורפ םוצ ןדנובעגנָא ןבָאה רעלטסניק ןוא רעביירש ליפ .טסנוק ןוא

 ליפ זַא ,ןזיועג סלעטיו ץירפ רעביירש רעד טָאה ,ליּפשייב םוצ ױזַא

 רעדייא ,זילַאנַאָאכיסּפ רעד ןופ ןעגנַאגעגסױרַא ןענייז קרעו עשירַארעטיל

 .(4ןעמוקעג ריא טימ זיא דיורפ

 -טסנוק ףיוא ערעל ןייז ןדנעװנָא ךיוא טריבורּפ טָאה ןיילַא דיורפ

 רעביירש ןשינעד ןופ 'ַאוידַארג, ןַאמָאר םעד קידנריזילַאנַא .קרעוו

 .תומולח ןופ עירָאעט ןייז טימ טצונַאב ךיז רע טָאה ,ןעסנעי

 ןופ טקַא ןשיביסּפ ַא ןעזעג םולח ןדעי ןיא רע טָאה ,טסוװַאב יו

 רָאפ ןעמוק סָאװ ,ןסעצָארּפ יד ןופ גנולגיּפשּפָא ןַא ,גנוטיידַאב רעקיטכיוו

 -ַאב "תומולח ןופ טיידַאב רעד, קרעוו ןיא .ןייזטסוװַאברעטנוא רעזדנוא ןיא

 ןגעוו עיפַארגָאנָאמ רעד ןיא .ןיז רעייז ןשטייטוצסיוא ךיוא ךיז רע טימ

 עלעוסקעס יד זַא ,ןזייווצפיוא דיורפ ךיז טימַאב ישטניוו ַאד ָאדרַאנָאעל

 "וקמ יד ןעוועג ןענייז ,רעלטסניק-סנַאסענער ןסיורג ןופ ןעגנובעלרעביא

 ןופ ליּפשיב םוצ יו ,קרעװ עטסטמירַאב ענייז רַאפ גנוגערנָא ןוא םיר

 יד  ,?עקשטישַאל רעד טימ עמַאד יד , (ַאדנָאקָאשזד רעדָא) "ַאזיל ַאנָאמ,
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 עצנַאג יד זַא ,ןָא ןזיוו רעקידעמ עטמירַאב ."ןזדלעפ ןשיװצ ענָאדַאמ

 עיגָאלָאטַאּפָאכיסּפ יד םעלַא רַאפ ןוא ,טרעדנוהרָאי ןטס"20 ןופ ןיצידעמ

 עצנַאג יד .םזידיורפ ןופ סולפנייא ןרעטנוא ןענייז ,עיּפַארעטָאכיסּפ ןוא

 טָאה רע .דניק ןגעו ערעל סדיורפ וצ ןָא טדניב קיגָאגַאדעּפ ענרעדָאמ

 סָאװ ,ןסעצָארּפ עשיכיסּפ ענעטלַאהַאב יד ןזיוועגפיוא רעטשרע רעד ךָאד

 טָאה רע .ןבעל ןייז ןופ ןיוש געט עטשרע יד ןופ דניק ןיא רָאפ ןעמוק

 .טלעו עכעלרעניא ,עמָאנָאטױא ןייז ,טקעלּפטנַא

 "גנולקיװטנַא עיינ ןזיוועגנָא ןוא טיינַאב שיטקַאפ רע טָאה םורַא ױזַא

 ,(דניק סָאד ןעיצרעד ןגעװ טפַאשנסיװ) רוטלוקירעוּפ רעד רַאפ ןגעוו

 עכעלטפַאשנסיוװ עיינ טימ ןגָאגַאדעּפ ןוא ןרטַאידעּפ יד טנפָאװַאב ןוא

 ,דניק ןופ ןבעל סָאד ןָא געט עטשרע יד ןופ ןרימרָאפ ױזַא יו ,ןעגנוזיײװנָא

 ,טָאה ערעל ןייז ףיוא .לַאמרָאנ ןסקַאװסיױא קיטסייג ןוא שיזיפ לָאז סע

 ,קַאשטרָאק שונַאי ךיוא ךיז טציטשעג ,רעיצרעד עטמירַאב ליפ ןשיווצ

 .הטיש עשיגָאגַאדעּפ עיינ ןייז קידנפַאש

 = א
* 

 -עגסיוא טָאה זילַאנַאַָאכיסּפ סדיורפ :ךַאז עטנַאסערעטניא ןַא

 עכעלטפַאשנסיוו ענייז ןיא .ןעגנושרָאפ-עיגילער יד ףיוא ךיוא טקריוװ

 ןביולג) "םזיעטָאנָאמ רעד ןוא השמ/; ןוא "ובַאט ןוא םעטָאט; ןטעברַא

 רעד ןגעװ זילַאנַא ןכעלטפַאשנסיװ ַא רעטנוא דיורפ טמענ ,(טָאג ןייא ןיא

 ןייז טימ ןייז םיכסמ טשינ ןָאק ןעמ ביוא .עיגילער ןופ גנואײטשטנַא

 -ןדייל ןופ ךורבסיוא ןופ טַאטלוזער סלַא ןעמוקעגפיוא זיא יז זַא ,ריפסיוא

 סָאװ ,סקעלּפמָאק-סוּפידע ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא (עלעוסקעס} ןטפַאש

 ןענייז ,ןַאמ-רעטָאפ םעד ןטיױט וצ עדרָאה-רוא רעד ןיא טריפרעד טָאה

 .עטעדנירגַאב-ףיט ןעקנַאדעג ליפ רעבָא

 -ער ךיוא זיא ,רוטלוק עצנַאג יד יו טקנוּפ זַא ,ףיוא טזייוו דיורפ

 רעד ןופ טכַאמ רעד ןגעק גנוקידיײטרַאפטסבלעז סלַא ןעמוקעגפיוא עיגיל

 טלַאטשעג ןיא רעקידייטרַאפ ךיז טפַאש שטנעמ-רוא רעד .עיכיטס-רוטַאנ

 ןפיוק ,ןשטנעמ יוו ױזַא ןעק ןעמ עכלעוו ,ןשטנעמ וצ עכעלנע ,רעטעג ןופ

 יוליא ןַא רַאפ עיגילער ןטלַאהעג טָאה דיורפ .ַא .א תוליפת ,תונברק טימ

 רעד וצ טריפ סָאװ ,טלעװ רעד וצ גנַאגוצ ןשיטירק-טשינ ַא רַאפ ,עיז

 ערעדנַא עלַא וצ גוצַאב ןיא ןריזילַאנַא ןוא ןטכַארט ןופ גנוצענערגַאב
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 גנוקריווסיוא עטכעלש יד ךיוא טעז דיורפ .ןעגנוניישרעד ןוא ןעמעלבָארּפ

 ,לַארָאמ ףיוא עיגילער ןופ

 ןשיװצ ייס ,ערעל ןייז ןופ רענגעק ליפ דיורפ ךָאנ טָאה רעכיז

 -ָאעט ןייז .ןגָאגַאדעּפ ,ןגָאלָאכיסּפ ,רעביירש ןשיװצ ייס ,עטנרעלעג עסיורג

 גנַאג ןיא טּפַאכעגפיוא טָאה ןײלַא רע עכלעוו ,ןטייז עכַאװש ליפ טָאה עיר

 ןיא ןירַא זיא רע זַא ,לפייווצ ןייק ָאטשינ רעבָא זיא'ס .ןעגנושרָאפ ענייז ןופ

 קישַאר ןבָאה סָאװ ,רענעמ-טפַאשנסיװ ןוא רעקנעד עטסערג יד ןופ ןָאעטנַאּפ

 םעד ,(קיכיסּפ) המשנ רעכעלשטנעמ רעד ןגעוו ערעל יד סיורָאפ ןסיוטשעג

 .שטנעמ ןכעלקילג ,ןלופטרעוו (קיטסייג ןוא שיזיפ) ןטנוזעג ַא רַאפ ףמַאק

 .עיקַאֹוָאלסָאכעשט טנייה ,ןרעמ ןיא (1

 רעייז ןבָאה עכלעוו ,ןלייט-רעפרעק ענעדישרַאפ ןופ ןטײקנַארק (2

 -רעדנע ערַאבעז ןָא םעטסיס-ןוורענ ןופ טײקכעלקנערק רעד ןיא הביס

 | .בעוועג-ןוורענ םעד ןיא ןעג

 -עד ,עילָאכנַאלעמ ,ןליוו ןופ גנוריקָאלב ַא ,טייקנַארק עשיכיספ ַא 6

 | | | -. ..עיסערפ

 טקיטעטשַאב עכלעוו ,גנולייצרעד ַא ןופ רעביא טיג סלעטיו (4

 רוחב רעטלַא ןַא :רעבירש םעד רַאפ זילַאנַאָאכיסּפ ןופ גנוטיײדַאב יד

 ריא טָאה רע .לדײמ גנוי ַא ןיא טבילרַאּפ ךיז טָאה ,(רעגרַאק) ןצמק ַא

 יז זַא ,ןרזחרעביא רדסכ ןוא ןכַאז עטסרעייט יד טימ ןעקנעשַאב ןעמונעג

 ענייז ןעוו ןפָארטעג זיאיס ןעוו טָאה רע סָאװ ,עטסנעש ןוא עטסעב יד זיא

 -קַארַאכ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,גנורעדנע רעד ןופ טשַארעביא טניירפ

 ,טקרעמַאב ייז ןבָאה ,ןינע םעד ןשרָאּפ ןעמונעג ןבָאה ,רוחב ןטלַא ןופ רעט

 קידריווקרעמ ןעוועג זיא טבילרַאפ ךיז טָאה רע רעכלעוו ןיא לדיימ סָאד זַא

 .רָאלָאד םענרעבליז ןפיוא יורפ רעד ןופ ליּפָארּפ םוצ ךעלנע
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 = ןייטשנייא טדעבלא
 טסינאמוה ווא רעקיזינ רעטסעדג רעד

 "יזיפ ,ןעמָאנָארטסַא עלַא ךרוד ןרָאװעג טנעקרענַא קימיטשנייא זיא רע

 רעד סלַא ,רעביירש ןוא רעקירָאטסיה ,ןֿפָאזָאליּפ ,רעקיטַאמעטַאמ ,רעק

 ,טפמעקַאב םיא ןבָאה עכלעוו יד וליפא .ןטייצ עלַא ןופ רעקיזיפ רעטסערג

 ןּפַאכפיוא ןכָאנ ןבָאה ,סעיציזָאּפ עשיטילָאּפ-שיּפָאזָאליפ ןופ קידנעײגסױרַא

 ,טפַאשנסיװ רעד ןופ ןגייווצ עלַא רַאפ גנוטיידַאב ריא טקעדטנַא ,ערעל ןייז

 רעד ןיא רענָאיצולָאװער ןטסלַאינעג, םעד סלַא םיא ןענעכיײצַאב ענייא

 "טייוו) "ןבעגעגסױרַא טנייה זיב טָאה עטכישעג יד סָאװ ,טפַאשנסיװ-רוטַאנ

 ןיא ןברָאטשעג ,רעקיטַאמעטַאמ ןוא ףָאזָאליפ רעשילגנע רעטמירַאב ,דייה

 "יפ ,עירטעמָאעג ,עימָאנָארטסַא ,קיזיפ יד זַא ,ףיוא ןזייוו ערעדנַא .7

 ןופ טרובעג ןטימ בױהנָא ןכעלטפַאשנסיװ ןכעלקריוו רעייז ןעמענ עיפָאזָאל

 טרעלקעגפיוא שיטקַאפ טשרע טָאה יז ,עירָאעט-טעטױװיטַאלער סנייטשנייא

 רעד ןופ טיײדַאב םעד ,(1 סָאמסָאק-ָארקימ ןוא דָארקַאמ םעד ןיא ןצעזעג יד

 .ערעדנַא ןוא טייצ ,חטש ,עירעטַאמ ,גנוגעוװַאב ,עיגרענע ,עסַאמ

 -ָאטוינ רַאפ .ןפירגַאב עיינ קיזיפ רעד ןיא טריפעגניירַא טָאה ןייטשנייא

 ץעזעג-עיצַאטיװַארג ןייז ."דלעפ, ףירגַאב רעד טריטסיזקע טשינ טָאה ןענ

 טרָא סָאד טכַארטַאב ןיא ןעמונעג טשינ טָאה (גנואיצוצ רעקיטייזנגעק ןגעוו)

 סָאד זַא ,ןזיוועגפיוא רעטשרע רעד טָאה ןייטשנייא .רָאפ טמוק גנואיצוצ יד ווו

 ,חוכ רעשיטענגַאמ-ָארטקעלע ןַא זיא ,"דלעפ , סָאד ,סעצָארּפ םעד ןופ טרָא

 -טלעוו םעניא רָאפ טמוק סָאװ ,ץלַא ףיוא וויטקַא סיוא ךיז טקריוו סָאװ

 ,עירטעמָאעג עשידילקיע יד טלסיירטעצ קיטייצכיילג רע טָאה םעד ךרוד .ללח

 ,ןתמא עקיבייא סלַא ןרָאװעג טכַארטַאב גנַאל ןענייז *סעמָאיסקַא סנעמעוו

 טָאה -- ןיינ :םיור ןופ רעטרע עלַא רַאפ ,סעקערטש עלַא רַאפ עקיטליג

 יד טנרעל סע יװ ,"סעיניל עכיילג; ןייק ָאטשינ זיא'ס --- ןזיוועגפיוא רע
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 "ענגַאמָארטקעלע סָאד ןַארַאפ זיא םוטעמוא לייוו ,עירטעמָאעג עשידילקיע

 יד ףיוא טרעה אלימב .טרימרָאפעד ןוא סיוא ייז טגיוב סָאװ ,דלעפ עשיט

 ןטקנוּפ ייווצ ןשיווצ געוו-ךלחמ רעטסצריק רעד ןייז וצ טיניל ?עכיילג,

 :עלַאסרעוװינוא וצ רעבירַא ןייטשנייא זיא ןעגנוניישרעד-דרע ןופ

 ןיא ךיוא רָאנ ,טמירקעגסיוא סעיניל יד ןענייז דרֶע רעד ףיוא רָאנ טשינ

 ,(טרָא ןופ) דלעפ ןופ חוכ רעד טקריוו טרָאד ךיוא לייוו ,סָאמסָאק ןצנַאג

 סלַא ,דלעפ ןשיטענגַאמָארטקעלע ןופ גנוקריווסיוא ןוא ץנעטסיזקע יד

 ןרָאװעג זיא ,עירָאעט-טעטיװיטַאלער סנייטשנייא ןופ תודוסי יד ןופ ענייא

 יד ןעוו) המח-יוקיל ַא תעב ,1919 יַאמ ןטס-20 םעד טלעטשעגטסעפ יונעג

 "סקע 2 .עקירפַא ןיא ןוא ליזַארב ןיא (טכיל-ןוז יד זדנוא טלעטשרַאפ הנבל

 גיובסיוא םעד ןטסָאמעגסיוא טרָאד ןבָאה עטנרעלעג עשילגנע ןופ סעיצידעּפ

 רע .(ןוז רעד ןופ טפַארק-סגנואיצוצ רעד רעטנוא) לַארטש-טכיל ַא ןופ

 .טנכערעגסיוא רעירפ טָאה ןייטשנייא יו ,רעבלעז רעד יונעג ןעוועג זיא

 םעד ,חטש ןוא טייצ ןופ טעוויטַאלער יד ןזיוועגפיוא טָאה ןייטשנייא

 "ָאליק טנזױט 200) טכיל ןופ טייקלענש רעד ןופ רעטקַארַאכ ןטנַאטסנָאק

 ןטמירַאב םעד טימ ןעמוקעג זיא רע .ללח ןקידיײל ןיא (עדנוקעס ַא ןיא רעטעמ

 רעלענש סָאװ :ןעגנוגעװַאב עלענש ייב עסַאמ רעד ןופ סקווװ ןגעוו סיזעט

 ךיז טלדנַאװרַאפ יז לייוו ,גָאװ ריא טרעוו רעטערג ץלַא ,ךיז טגעװַאב יז

 .עיגרענע ןיא ןַאד

 ןוא "גנורּפש, ןקידנשַאררעביא ןַא ןבעגעג רעדיוו רע טָאה םעד ןופ

 ךיוא עסַאמ ןוא עירעטַאמ ןפירגַאב יד ןענייז שיטקַאפ זַא ,טלעטשעגטסעפ

 גיוא ןטימ טשינ יז ןעעז רימ .עיגרענע רָאנ ןַארַאפ זיא יונעג ,עוויטַאלער

 עיגרענע עצנַאג יד ןענעק ןלעװ רימ ןעוו .םָאטַא ןדעי ןיא ָאד זיא יז רעבָא

 -רענע יד ןעיירפַאב ,טדערעג שרעדנַא רעדָא ,עירעטַאמ רעד ןופ ןסײרסױרַא

 -רַאפ יז טפַארק עשיטנַאגיג ַא רַאפ סָאװ ,ןעז ןַאד רימ ןלעװ ,םָאטַא ןופ עיג

 ןוא ַאמישָאריה ףיוא סעבמָאב-םָאטַא עטשרע יד ןופ סיירפיוא רעד .טגָאמ

 . .ןזיװעג יונעג סָאד ןבָאה ,יקָאסָאגַאנ

6 2 2 

 ןיא 1879 ץרעמ ןט-14 םעד טלעװ רעד ףיוא ןעמוקעג זיא ןייטשנייא

 -ןגייא ןַא ,ןייטשנייא ןַאמרעה ןופ דניק סלַא ,םלוא טָאטש רעשישטייד רעד

 ןענייז ןרעטלע ענייז .לקירבַאפ רעשינַאכעמיָארטקעלע .ןיילק ַא ןופ .רעמיט

355 



 ןופ טמַאטשעג ןבָאה ייז סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ ,טרילימיסַא ןעוועג

 .רעפרעד ןוא ךעלטעטש עניילק ןופ תוכאלמ-ילעב ןוא רעמערק

 ,טסילַאודיװידניא ןַא ןעוועג ןָא זייוודניק ןופ זיא טרעבלַא רעניילק רעד

 רעדניק ערעדנַא טימ ךיז טליּפשעג טשינ ,טײקמַאזנייא טַאהעג ביל טָאה רע

 ןלעיצעּפס ַא .ןעקנַאדעג ןיא טפיטרַאפ קידנעטש ןעוועג ,רעטלע ןייז ןיא

 ןטכַאלש ןוא ןליּפש-המחלמ עלַא וצ ןזיײװסױרַא רע טגעלפ ןליוורעדיוװ

 סָאװ ןענישַאמ , ףיוא יו ןקוק רע טגעלפ ןטַאדלָאס עקידנרישרַאמ ףיוא

 .ןעגנוגעװַאב עבלעז יד רעהפיוא ןָא סיוא ןריפ

 טשינ ןטייקיאעפ עלעיצעּפס ןייק ןייטשנייא טָאה לושיגנַאפנָא רעד ןיא

 "דלַאפטױל רענעכנימ רעד ןיא רעביא רע טייג רָאי ןעצ וצ .ןזיװעגסױרַא

 ןביירש סע יװ .טנַאלַאט ןשיטַאמעטַאמ סױרַא ןיוש רע טזייוו ָאד ,עיזַאנמיג

 ,רעטעפ ןייז םיא ייב טקעוװעג קיטַאמעטַאמ וצ עביל יד טָאה ןפַארגָאיב ענייז

 .רעינישזניא ןַא ףורַאב ןופ ,רעדורב סרעטָאפ םעד

 טזָאלרַאפ החּפשמ ןייז טָאה רָאי 15 ןרָאװעג טלַא זיא ןייטשנייא ןעוו

 .ןַאלימ טָאטש רעד ןיא ,עילַאטיא ןייק ןגָארטעגרעביא ךיז ןוא דנַאלשטיײד

 יד ןקידנערַאפ וצ ידכ ,ןעכנימ ןיא לייוורעד ןבילבעג רעבָא זיא טרעבלַא

 ןופ טיבעג ןפיוא "טייקטמירַאבק ַא ןעוועג ןַאד ןיוש זיא רע .עיזַאנמיג

 .ןרָאסעּפָארּפ יד םיא רַאפ ארומ קרַאטש ןבָאה סע ןוא ,קיזיפ ןוא קיטַאמעטַאמ

 ןוא ןשינעטנעק עכעלטפַאשנסיװ עטיירב ענייז טימ ,זילַאנַא ןפיט ןייז טימ

 סָאװ ,טייהנגעלרַאפ רערעווש ַא ןיא ןלעטש ייז רע טגעלפ ןגַארפ ענייז טימ

 ,הביס יד ןרָאװעג ךיוא זיא סָאד .רעליש יד ייב טריטימָארּפמַאק ייז טָאה

 ,לוש יד ןזָאלרַאפ לָאז רע ,טגָאזעגרעטנוא "ךעלפעה, םיא טָאה ןעמ סָאװ

 .ןכוז וצ סָאװ ,טשינ ןיוש טָאה רע ווו

 יָארַאָא טָאטש רעשירַאציײװש רעד ןיא לוש-לטימ יד ןקידנערַאפ ןכָאנ

 ןיא לוש-ךיוה רעשינכעטילָאּפ רעטמירַאב-טלעװ רעד ןיא ןָא רע טמוק

 .ןעגנוריסערעטניארַאפ ענייז ןיא גנורעדנע עניילק ַא רָאפ טמוק ָאד .ךיריצ

 רעקיטשרוד ַא יו ,טגנילש רע .קיזיפ יד טציא טמענרַאפ טרָא עטשרע סָאד

 ,ףָאהכריק ,ץלָאהמלעה רעקיטערָאעט-רעקיזיפ עטמירַאב יד ןופ קרעװ יד

 .םיא רַאפ ךיז טקעלּפנַא טלעו עלופשינמייהעג ,עיינ ַא .ץרעה ,לעװסקַאמ

 .טייקכעלדנעמוא ןוא רעביוצ ,ןצעזעג עטנַאקַאבמוא עריא טימ טקָאל יז

 ןשינעפיט ןוא ןטייקטייוו עריא ןיא ןעגנירדניירַא : סולשַאב ןייז טמוק ןַאד ןוא

 .ןבעל ןוא עיצולָאװע ,יובעג ריא ןופ תמא םעד ןייגרעד ןוא

 ךיז טקור רע .רעגַאב ןסיורג ןייז ןריזילַאער וצ וצ-טערט ןייטשנייא
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 "לַאוטקעלעטניא רעפיטירַאברעדנוװ, ןוא רעטסקיאעפ רעד סלַא סױרַא

 רעד ףיוא ןביילב רע טעװ ,םָאלּפיד םעד ןעמוקַאב ןכָאנ זַא ,רעכיז זיא רע

 ןטייקכעלגעמ יד ןבָאה ןוא רעטעברַאטימ רעכעלטפַאשנסיװ סלַא ,לוש"ךיוה

 עסיורג יד ןפָארטעג םיא טָאה ָאד ןוא .ןעגנושרָאפ ענייז ןריאוניטנָאק וצ

 "נָאפ ,ןסיוו םוכס ןקיזיר ןייז רַאט ארומ ןבָאה ןרָאסעּפָארּפ יד : גנושיוטנַא

 םיא ליוװ ,ייז ןופ רענייק ןוא .טנַאלַאט ןוא קנַאדעג ןשיטילַאנַא-שיטסַאט

 עשינכעטילָאּפ יד ןקידנערַאפ ןכָאנ זומ ןייטשנייא .ןבָאה טשינ ךיז ןבעל

 רערעל סלַא ןטעברַא ,גנונעכייצסיוא רעלעיצעּפס ַא טימ (1900 ןיא) לוש-ךיוה

 ,לושילטימ ַא ןיא

 "עג םעד רַאפ טרעטיצ ןעמ .עבלעז סָאד רעביא ךיז טרזח ָאד רעבָא

 רעד ןוא .רעקיטַאמעטַאמ ןוא רעקיזיפ-רעדנווו ןקירָאי-21 ןופ חומ ןלַאינ

 "יל םעד ןזָאלרַאפ זומ ןטייצ עלַא ןופ רעטנרעלעג רעטסערג רעקיטפנוקוצ

 ..ןופ ןטסָאּפ ַא ןעמעננָא (1901) רעגריב רעשירַאציײװש סלַא ןיוש ןוא ייצ

 ,רעדניק עניילק ייווצ ןופ רעיצרעד ַא

 "עג טשינרָאג םיא ןבָאה רעבעג-טיורב עיינ ענייז סָאװ ,םעד ץָארט

 עקיד וצ טפַאשנדייל ןייז ןרָאװעג ןלעפעג טשינ ייז זיא ,ןפרַאװרָאפ טנָאק

 עגנוי יד .קיטַאמעטַאמ ןוא קיזיפ יו ,סערעל ערעווש עכלעזַא ןופ קרעוו

 רעגַאב ןייז ןייטשרַאפ טנָאקעג ךָאנ טלָאװ ,(רעדניק יד ןופ עמַאמ) "יטומ,

 רעטיובעג-ןייש רעקירָאי-22 ַא זַא רעבָא ,וליפא ןיילַא ריא וצ ,ןעיורפ ךָאנ

 זיא טייצ עיירפ עצנַאג יד ןעקנעש ייז ןוא רעכיב רָאנ ןבָאה ביל לָאז רוחב

 ןכוז רעדיוװ זומ ןייטשנייא רעלַאינעג רעד ןוא .גנונעדרָא ןיא טשינ סעּפע

 .טעברַא

 ןיא ָארויב-ןטנעטַאּפ ַא ןיא עלעטש ַא רע טמוקַאב עיצקעטָארּפ קנַאדַא

 הנותח טָאה רע .לעירעטַאמ םיא טרעכיזרַאפ סָאװ ,טלַאהעג ַא טימ ,ןרעב

 "וצ םיא טימ טָאה עכלעוו ,שטירַאמ ַאװעלימ לדיימ ןשירַאגנוא םעד טימ

 ביל ,רע יװ ,טָאה ןוא לוש-ךיוה רעשינכעטילָאּפ רעד ףיוא טרידוטש ןעמַאז

 ןופ ןרָאי עטשרע יד ןוא רעדניק ייווצ ןריובעג םיא טָאה יז .קיזיפ טַאהעג

 ריא טימ רעטעּפש זיא רע) עשינָאמרַאה ןעוועג ןענייז ןבעלנעמַאזוצ רעייז

 .(עניזוק ַא טימ טַאהעג הנותח ןוא ןעגנַאגעצ ךיז

 ךָאנ ןייטשנייא טָאה ָארויב-ןטנעטַאּפ ןיא גנוקיטפעשַאב רעד רעסיוא

 "טכיל יד טעמדיוועג ,טעברַא עכעלטפַאשנסיװ ןייז ןריפ וצ טייצ טַאהעג

 רעד טכַארבעג טָאה סָאװ ,קרעװ עטשרע סָאד ןטיירגוצוצ ןוא (2 ןטנַאװק

 .עירָאעט-טעטױװיטַאלער רעלעיצעּפס ןייז ןופ ןעקנַאדעג-טּפיוה יד ,טלעוו
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 "רעּפרעק רעטגעוועב קימַאנידָארטקעלע רוצ , .נ.א ךוב סָאד ןעוו

 ןרָאװעג ןייטשנייא טרעבלַא רעקירָאי-26 רעד זיא ,ןזיוװַאב 1905 ןיא ךיז טָאה

 ןבָאה עקירעמַא ןוא עּפָאריײא ץנַאג ןופ עטנרעלעג יד .גָאט ןופ עיצַאסנעס יד

 יד טּפַאכעגפױא גנוריסערעטניארַאפ ןוא רעגיינ ןכעלנייוועגרעסיוא טימ

 ךָאנ רָאי 180 זיא רעכלעוו ,זיר ןכעלטפַאשנסיװ ןגנוי ןופ ןעקנַאדעג עיינ

 .םיור ןוא טייצ ןגעוו ףירגַאב םעיינ ַא טימ ןעמוקעג ,ןענָאטוינ

 טגנַאלַאבנָא טשינ םיור ןוא טייצ זיא קיזיפ ןָאטוינ-ײלילַאג רעד ןיא

 ןעוו .וויטקעיבָא ןריטסיזקע ייז .גנוגעװַאב ריא ןופ ןוא עירעטַאמ רעד ןופ

 ןוא םיור ץלַא טרָאד ךָאנ טביילב ללח ןופ ןכַאז עלַא ןעמענסױרַא לָאז ןעמ

 ןייג רָאנ ןענָאק טייצ ןוא םיור ,עירעטַאמ זַא ,ףיוא טזייוו ןייטשנייא .טייצ

 "רעד רעד רע טגנערב לָאמ ןטשרע םוצ .רַאבסיײרעצמוא ןענייז ןוא ןעמַאזוצ

 ,"םיור ןופ עיסנעמיד עטרעפ יד זיא טייצ; : ףירגַאב םעיינ ַא טלעוו רעטניוטש

 סָאמ עטרעפ ַא ךיוא רָאנ ,ךיוה ןוא טיירב ,גנעל ַא רָאנ טשינ טָאה רעכלעוו

 ,רעיינ ַא ףיוא טמוק ױזַא .םיור םעד ןופ טעטילַאװק ןימ ַא זיא סָאװ ,טייצ --

 .סעיסנעמיד ריפ טָאה סָאװ ,"טייצ-םיור, (ףירגַאב) ןימרעט רעכעלטפַאשנסיװ

 ענייז ןופ ןטַאטלוזער יד ןייטשנייא טכעלטנפערַאפ רָאי ןבלעז ןיא

 -ָאעט-טכיל רערַאלוקסוּפרָאק ,"ןעגנוגעוװַאב-ןוַארב, יד רעביא ןעגנושרָאפ

 יד .עיגרענע ןוא עסַאמ ןשיװצ גנודניברַאפ רעקיטייזנגעק רעד ןוא עיר

 : עלומרָאפ עשיזיפ עיינ ןייז גנוניוטש טימ ףיוא טמענ טפַאשנסיװ

 6 == תוס?

 סקוװ םוצ לענָאיצרָאּפָארּפ טסקַאװ (ע) עיגרענע יד זַא ,טיײדַאב סָאװ

 .(מ) עסַאמ רעד ןופ (ק) טייקלענש רעד ןופ

 רעקיזיפ רעלַאינעג סלַא טקעדטנַא םורַא ױזַא טרעוו ןייטשנייא

 ןטעטיזרעוװינוא עטסטמירַאב יד ןופ ןטָאבנָא ןטיש ךיז ןעמענ סע ןוא

 ןפיוא רָאסעּפָארּפ סלַא טרינימָאנ רע טרעװ 1909 ןיא .ןרָאסעּפָארּפ ןוא

 טרעװ -- 1913 ןיא ,רעגַארּפ ןפיוא --- 1911 ןיא ,טעטיזרעווינוא רעכירויצ

 טעברַא רע .עימעדַאקַא-טפַאשנסיװ רענילרעב רעד ןופ דילגטימ רע

 יד טרישזַאגנַא טָאה סע עכלעוו ,עטנרעלעג-טלעוו עטסערג יד טימ טציא

 .טפַאשלעזעג-םלעהליוו רעזייק ןילרעב ןיא עטעדנירגעג-יינ

 סָאװ ,גרובנעדנַאל ,רעקיזיפ עשישטייד עטמירַאב יד ןופ רענייא

 רעטעּפש טָאה ,ןענייטשנייא טימ טעברַאעגנעמַאזוצ טייצ עגנַאל ַא טָאה

 ןופ .רעקיזיפ םינימ 2 ןילרעב ןיא ןעוועג ןענייז סע; :טלעטשעגטסעפ

 -ירעביא עלַא -- רערעדנַא רעד ןופ .,ןייטשנייא ןענַאטשעג זיא טייז ןייא
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 טפָאשנסיװ ןופ לָאשגָאװ רעד ףיױא זַא ,טגָאזעג רע טָאה םעד טימ ."עק

 ןעמַאװצ רעקיזיפ עקירעביא עלַא יװ טרעװ רעמ ןעוועג ןייטשנייא זיא

 טעטיזרעווינוא ןפיוא ןוא עימעדַאקַא-טפַאשנסיװ רענילרעב רעד ןיא

 טכעלטנפערַאפ רע טָאה 1916 ןיא ,1932 זיב טעברַאעג ןייטשנייא טָאה

 ןיוש טָאה סָאװ ,עירָאעט:-עיצַאטיװַארג רעויטַאלער רעד ןגעוו ,קרעװ ןייז

 טייקיטכיר ריא ןעװ .עירָאעט-טעטױװיטַאלער עניײמעגלַא ןייז ןפַאשעג

 "גנע ןופ סעיצידעּפסקע ייווצ ךרוד 1919 ןיא ןרָאװעג טקיטעטשַאב זיא

 ,ןײרּפ-לעבָאנ םעד 1921 ןיא רע טמוקַאב ,עטנרעלעג עשיל

 הפוקת רעד ןיא עקַאט ןוא .טײקטמירַאב-טלעװ ַא טרעװ ןייטשנייא

 וצ רעטנרעלעג רעסיורג רעד ךיז טרעטנענרעד ,םור ןטסערג ןייז ןופ

 -סינויצ ןוא ןטנרעלעג ןשידיי ןטימ טימ טעברַא רע .םַאטשּפָא ןשידיי ןייז

 ,טעטיזרעווינוא רעמילשורי םעד ןפַאש ןיא ןַאמצייו םייח רעריפ ןשיט

 יד ךָאנ ידכ ,טייקיטעט עשיטסיפיצַאּפ עטיירב ַא רע טריפ קיטייצכיילג

 ןליבַאטס ַא ןרעכיזרַאפ ,המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ןופ ןטײקמַאזיורג

 -ָאיצַאנרעטניא, עיצַאזינַאגרָא יד ןפַאשעג טרעװ 1931 ןיא ןעוו .םולש

 םעד ריא רַאפ ןפַאש וצ רע טבױלרעד ,"המחלמ ןופ רענגעק עלַאנ

 | ."דנָאפ-ןייטשנייא

 ךיז טָאה סָאװ ,ײרַאברַאבייצַאנ רעד ןופ קילבנָא ןיא ,19232 ףוס

 "עג רעסיורג רעד טזָאלרַאפ ,טכַאמ יד ןעמענוצרעביא טיירגעג ןיוש

 ץנעדישרַאפ ןיא רע טגנערברַאפ טייצ רָאי ַא .דנַאלשטײד רעטנרעל

 םיא טיה ןעמ וװ ,(דנַאלגנע ,ךיירקנַארפ ,עיגלעב) רעדנעל עשיאעּפָאריײא

 "עמַא ןייק ןָא רע טמוק 1922 ףוס .רעדרעמ-יצַאנ עטקישעגרעטנוא רַאפ

 גנודליב רערעכעה רַאפ טוטיטסניא ןופ רָאטקעריד טרעוו רע וו ,עקיר

 | ןָאטסגירּפ ןיא

 ןענייז סיצַאנ יד זַא ,גנודלעמ עמייהעג ַא ןעמוקעגנַא זיא סע ןעוו

 1929 ןיא ךיז רע טעדנעוװ ,עבמָאב-םָאטַא ןַא ןריאורטסנָאק וצ געוװ ןפיוא

 "עצ רעמַאזױרג רעד ןגעװו םיא טביירש רע .טלעווזור טנעדיזערּפ םוצ

 ךיילג טרינָאּפָארּפ ןוא גנודָאלסױא-םָאטַא רעד ןופ טּפַארק"גנורעטש

 "נָאףטגעק סלַא ןפָאװ ןרַאעלקונ ַא ןריאורטסנָאק וצ ןטעברַא עשיגרענע

 זיא טיבעג םעד ףיוא ןוא .ײרַאברַאב רעשיצַאנ רעד ןעגק רעוועג-ףירג

 יד רַאפ רעזייו:געו ןוא רעקיטערָאעט רעשיטקַאפ רעד ןעוועג רע

 רַאפ -- עבמָאב רעשימָאטַא רעטשרע רעד ןופ ןרָאטקורטסנָאק-טּפיױה

 .ערעדנַא ןוא רעמײהנעּפָא .ר ,ימרעפ ָאקירנע ,רָאב ןָאסלינ
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 עשינַאּפַאי יד ןופ גנורעקלעפַאב רעד ףיוא גנודנעװנָא ריא ךָאנ

 רע .טרעדיױשעגפיוא רעבָא רע זיא יקַאסַאגַאנ ןוא ַאמישָאריה טעטש

 וװ ,טנעדיזערּפ רענַאקירעמַא םוצ גנורעדָאפפיוא עלעיצעּפס ַא טביירש

 ןַא ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב טריפ ןוא ןכערברַאפ סָאד טלייטרוארַאפ רע

 -לעפ ןשיװצ טפַאשטניירפ ןוא םולש רַאפ בַאטשסַאמ-טלעוו ןיא עיצקַא

 לָאז סָאװ ,גנוריגער-טלעוו ַא ןפַאש ןגעװ קנַאדעג ןטימ טמוק רע .רעק

 .רעקלעפ יד ןרעדירברַאפ ןוא ןרעטנענרעד

 זױלב טשינ םיא טָאה ,קלָאפ ןשידיי ןרעביא הטיחש עמַאזיורג יד

 וצ ווירב ַא ןיא .ןדנוברַאפ לַאנָאיצַאנ קרַאטש רָאנ ,טלסיירטעגפיוא

 טקעד גיז ןופ דיירפ יד, :1945 יַאמ ןט-9 םעד רע טביירש ןסלעָאכימ

 ןט-18 םעד ןברָאטשעג זיא רע ."קלָאפ ןיימ ןופ רעצ םעד טימ טשינ ךיז

 .1955 לירּפַא

 א

 -טַאלער ןייז םעלַא רַאפ ךיז טדניב םוריטלעוו סנייטשנייא טימ

 ןכעלטפַאשנסיװ םעד טרעדנעעג שיטקַאפ טָאה עכלעוו ,עירָאעט-טעטיװ

 ןתמא רעירפ *ערַאבטײרטשַאבמוא, ליפ וצ גנַאגוצ ןשיגָאל ןוא

 ןעמונעגניא םערוטש טימ טָאה "טעטיוויטַאלער, ףירגַאב רעד

 ,עיפָאזָאליפ יד ךיוא רָאנ ,ןטלַאטשטנַא עכעלטפַאשנסיו זיולב טשינ

 רעד בילוצ .ןעמעלבָארּפ עשיטילָאּפ-לַאיצָאס ןוא טסנוק ,רוטַארעטיל

 עניילק ַא קיטינ זיא (קורדסיוא) ןימרעט םעד ןופ גנודנעװנָא-ןסַאמ

 : גנורעלקפיוא

 טנַאקַאב זיא ?טעטייטַאלער, רעדָא "ויטַאלער, ףירגַאב רעד

 זיא םענייא רַאפ סָאװ סָאד בעל ןכעלגעטיגָאט ןייז ןיא שטנעמ םעד

 שילַארָאמ זיא םענייא רַאפ סָאװ סָאד .סואימ ןטייווצ ןרַאפ זיא .,ןייש

 ןרַאפ זיא ,טוג זיא םענייא רַאפ סָאװ סָאד .ךעלסעה ןטייווצ ןרַאפ זיא

 .וו"ַאא טכעלש ןטייווצ

 -ַאביסנבעל עיינ ןופ םוקפיוא םייב ,עטכישעג רעד ןופ גנַאג ןיא

 ךיא ךיז ןטייב ,ןלַאעדיא עיינ ,ןעמרָאפ עכעלטפַאשלעזעג ,ןעגנוגניד

 .ַא.א ,עלַאיצָאס ,עשימָאנָאקע ,עשיטע -- ןפירגַאב עכעלשטנעמ יד

 עקיטרַאנדישרַאפ ןופ גנוצַאשּפָא רעזדנוא זַא ,רימ ןעעז םעד ןופ

 יו .טייצ רעד טימ ןטייב ךיז ןענעק ןעגנולעטש ,ןעמעלבָארּפ ,ןטרעוו

 סָאנ טע רוטנַאטומ ַארָאּפמעט; : ןפָאזָאליפ עשימוריטלַא יד טגָאזעג ןבָאה
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 יז ,(ייז טימ ןעמַאזוצ רימ ןוא ךיז ןטייב ןטייצ יד) ?סילליא ןיא רומַאטומ

 ןליפעג (עוויטקעיבוס) עכעלנעזרעּפ ערעזדנוא ןופ טגנַאלעבמוא ןענייז

 ,גנוריגַאער ,גנולעטש

 -ןייא ןופ םזייטַאלער ןוויטקעיבוס רעזדנוא ןלײטּפָא זומ ןעמ ,

 -עג עכעלדנעטשרַאפ ףיוא ךיז טציטש רעכלעוו ,ןוויטקעיבָא סנייטש

 .ןזײװַאב ןוא ןטקַאפ ךרוד עטעדנירגַאב ,ןצעז

 עירָאעט ןייז .ןליפעג עכעלשטנעמ ןגעו טשינ טייג ןענייטשנייא ייב

 טעטיוויטַאלער יד עכלעוו טול ,ןצעזעג יד ךעלטפַאשנסיװ זדנוא טזייוו

 ןתמא עטלעטשעגטסעפ ןענייז סָאד ,רָאפ טמוק ןעגנוניישרעד-רוטַאנ ןופ

 ןקורדנייא עוויטקעיבוס ןייק טשינ ןוא

 -סיזקע יד ןעמעננָא טשינ ןעק ןעמ זַא ,ףיוא טזייוו ןייטשנייא ןעוו

 -ָאעג רעשידילקייא רעד טיול) עיניל רעכיילג רעטולָאסבַא ןַא ןופ ץנעט

 רעד בילוצ טמורקעגסיוא יז טרעו םיחטש עטייוו ףיוא לייוו ,(עירטעמ

 -ָארטקעלע ןַא טגָאמרַאפ סָאװ ,(טרָא) "דלעפ, ןופ טפַארק-סגנואיצוצ

 -ידעּפסקע 2 ךרוד ןרָאװעג טקיטעטשַאב טקַאפ רעד זיא ,חוכ ןשיטענגַאמ

 -ַאב רעד ןגעו טדער ןייטשנייא ןעוו .עטנרעלעג עשילגנע ןופ סעיצ

 "עג רַאפ רָאנ קיטליג ןענייז עכלעוו ,ןצעזעג סנָאטוינ ןופ טייקטצענערג

 ןרָאװעג טעדנירגַאב סָאד זיא ,סָאמסָאק-ָארקַאמ ןיא ןעגנוניישרעד עסיוו

 ,ךעלכעלייט ענייז ןוא םָאטַא ןגעוו) קיזיפ רערַאעלקונ רעד ךרוד םָאקלופ

 ףיוא טזייו רע ןעוו זיא עבלעז סָאד .(.ַא .א ןָאטָארּפ ,ןָארטקעלע רעד יוװ

 .ערעדנַא ןוא עיגרענע ןוא עסַאמ ,םיור ןוא טייצ ןופ טעטיוװיטַאלער יד

 טײטשַאב ןענייטשנייא ןופ טסנידרַאפ רעכעלנעזרעּפ רעסיורג רעד

 ןוא ןצעזעג עריא ,טפַאשנסיװ-רוטַאנ עצנַאג יד טָאה רע סָאװ ,םעד ןיא

 -סגנולקיװטנַא עיינ ףיוא ןסיוטשעג ,טכיל יינ ַא ןיא זדנוא ןזיוועג ,ןפירגַאב

 ןטייקכיוה עשיטנַאגיג עכלעזַא ףיוא ערעל ןייז טימ ןביוהעגפיוא ,ןגעוו

 ףָאזָאליפ רעד טָאה טסיזמוא טשינ .םיא רַאפ רעלטפַאשנסיװ םוש ןייק יו

 עכלעוו ,ךס ַא ןַארַאפ ןענייז סע; :םיא ןגעוו ןבירשעג ,ךַאבנעכייר סנַאה

 ןייא ןזיולב ןַארַאפ רעבָא זיא'ס ,ערעל סנייטשנייא וצ ןגָארטעגיײב ןבָאה

 ."ןייטשנייא

 -עג סלַא זױלב טשינ טלעװ רעד טנַאקַאב ,רעבָא ,זיא ןייטשנייא

 ןפַארגָאיב ענייז זיולב טשינ .טסינַאמוה רעפיט סלַא ךיוא רָאנ ,רעטנרעל

 -קיטרַא ןיא םעד ףיוא ןָא ןזייו עטנַאקַאב ןוא טניירפ ,רעביירש ךיוא רָאנ

 -סױרַא ענייז ,ץנעדנָאּפסערָאק עכייר ןייז ךיוא .רעכיב ןוא תונורכז ,ןעל
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 -ןרמ רימָאל .סָאד ןקיטעטשַאב ןעקנַאדעג עטקיבייארַאפ ןיא ןעגנוטערט

 ןיימ , ךוב ןייז ןופ ךמס ןפיוא ןעגנוזייוונָא עשיטע ענייז ןּפַאכפױא ןריב

 ."ךליב-טלעוו

 ןופ עיצַאוטיס יד זיא סע קידריוקרעמ יו :טרָאד טביירש רע

 .ןעמוקעג רעדעי ָאד ןיא ךוזַאב ןצרוק ַא ףיוא !רעדניק-דרע ,זדנוא

 ןעמ , זַא ןסיו רימ ןפרַאד רעכעלצונ ַא ןייז לָאז ךוזַאב רעד ידכ זיא

 עכלעוו ןופ ןשטנעמ ערעדנא רַאֿפ ךיוא רָאנ ,ךיז רַאפ זיולב טשינ טבעל

 רעד ףיוא ךיז טציטש ןבעל ןיימ .קיגנעהּפָא זיא קילג ךעלנעזרעּפ ןיימ

 ךיז ןומ ךיא ןוא ןשטנעמ ענעברָאטשרַאפ ןיוש ןוא עקיטציא ןופ טעברַא

 ."גָארטיײב םענעגייא ןיימ ךיוא ןבעג וצ ןעגנערטשנָא

 טכַא ןייק טגיילעג טשינ טָאה רע .טייקטושּפ סנייטשנייא זיא טמירַאב

 ,ןייז ןָאק .ןטיײקכעלמעװקַאב עלעיצעּפס ףיוא טשינ ,רעדיילק ףיוא טשינ

 ,סלעָאכימ .ןטַארקָאס ןופ ליּפשיײיב ַא ןעמונעג רע טָאה ןיז םעד ןיא זַא

 םיא טביײרשַאב ,1943 רעמוז ,עקירעמַא ןיא טכוזַאב םיא טָאה רעכלעוו

 עטרעביושעצ טימ ּפָאק ַא .ןײלַא ןייטשנייא רימ טָאה ריט יד טנפעעג? : ױזַא

 ןופ ..רעּפרעק ןייז ףיוא ןסעזעג טכעלש ןענייז ןזיוה יד ...רָאה עיורג

 ...דמעה טעיליּפשרַאפ טשינ ַא ןופ ןגַארק ַא טקעטשעגסױרַא טָאה רעווָאלוּפ

 ןייטשנייא .םערָא ןעזעגסיוא טָאה ןואג ןטמירַאב-טלעוװ ןופ רעמיצ רעד

 -סיוא יד טרעדנוװ ךייא : טגָאזעג רימ ןוא קילב ןיימ טּפַאכעגפיוא טָאה

 גנוניווו ןיימ ןעלדנַאװרַאפ ךיא ןעק ליוו ךיא ןעוו ? רעמיצ ןופ גנוטַאטש

 ָאד !סָאװ בילוצ רעבָא .טשינ טגָאמרַאפ רענייק סָאװ ,רעכלעזַא ןיא

 רָאנ טלָאװ רעמ סעּפע ,ךיז טקיטיונ שטנעמ ַא ןכלעוו ןיא סָאד ןַארַאפ זיא

 .טעברַא רעד ןיא טרעטשעג

 םוצ טיײקירעהעגנָא ןייז טריטנעצקַא ץלָאטש טימ טָאה ןייטשנייא

 עכעלשטנעמ ןוא עלַאנָאיצַאנ ענייז רַאפ טפמעקעג טָאה ןוא קלָאפ ןשידיי

 גנובערטש , :רע טביירש *ןעמעלבָארּפ עשידייא לקיטרַא ןַא ןיא .ןטכער

 ,םזיטַאנַאפ טימ ךיז טצענערג סָאװ ,טייקיטכערעג וצ עביל ,ןסיוו וצ

 ןענייז סָאד -- טייקידנטשטסבלעז רעכעלנעזרעּפ ןופ רעגַאב רעקימַאלּפ

 טייקירעהעגנָא ןיימ .קלָאפ ןשידיי ןופ עיצידַארט רעד ןופ ןוויטָאמ יד

 טימ רע טפרַאװ ןַאד ןוא ."לַאזקיש ןופ קנַאשעג סלַא ךיא טלַאה םיא וצ

 | :ײרַאברַאב רעשיצַאנ רעד ףווסױרַא םעד ץלָאטש

 ןופ ןלַאעדיא יד ףיוא לַאג ןוא טפיג טימ טנייה ןעייּפש עכלעוו יד;

 ןליוו ןוא טייהיירפ רעלעודיווידניא ןוא קנַאדעג ןכעלשטנעמ ןעמָאנָאטױא
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 ןעעז ,טַאטש םעד ךרוד גנופַאלקשרַאפ יד ןצעזכרוד רָארעט ןלַאטורב טימ
 -ַאב זדנוא טָאה עטכישעג יד .רענגעק ענעסיברַאפ טכער טימ זדנוא ןיא
 עיירטעג יד ןייז ןלעװ רימ גנַאל יו רעבָא ףמַאק ןרעווש ַא טימ טגַארטפיוא
 רעטייוו רָאנ טשינ רימ ןלעװ ,טייקיטכערעג ןוא טייהיירפ ,תמא ןופ רעניד
 זיב יװ רָאנ ,רעקלעפ-רוטלוק עטסטלע יד ןופ סנייא סלַא ןריטסיזקע
 יד קיטסייג ןביוה ןוא ןלעדייארַאפ ןלעװ עכלעוו ,ןטרעװ ןפַאש טציא
 :"טייהשטנעמ

 סָאװ "עזָאא ןוא "טרָאא ןטפַאשלעזעג עשידיי יד תבוטל עדער ַא ןיא
 רעד ןיאי :טסעפ רע טלעטש ,ןָאדנָאל ןיא ןטלַאהעג טָאה ןייטשנייא
 -עג וצ גנובערטש ַא טלצרָאװעגניײא זיא קלָאפ ןשידיי ןופ עיצידָארט
 -לעפ עלַא ןופ ךַאז רעד טניד סָאװ ,(לכש) דנַאטשרַאפ ןוא טייקיטכער
 רעד ןיא ,עיצידַארט רעד ןופ ןענייז סקרַאמ לרַאק ןוא ַאזָאניּפש .רעק
 ןסקַאװעגסיױא ,טייצ רעיינ

 ,קלָאפ ןשידיי םוצ טייקירעהעגנָא רעד טימ ץלָאטש ןוא שירַאדילָאס
 .טשינ ןופ גנורעדינרעד ןוא ןעגנוגלָאפרַאפ ןייטשוצסיוא טָאה סָאװ
 -טַאטש ןשישטייד םעד ווירב ןלעיצעּפס ַא ןיא רע טרעפטנע ,םורָא ןשידיי
 ןופ ןעגנואימַאב עקידריו-:טשינ יד עז ךיא; :ךַאפלעה ר"ד רעטסינימ
 "ולב ץרַאה סָאד ןוא (רעירַא סלַא) "ןלעטשרַאפ, וצ ךיז ןדיי עלופטרעוו

 רעד ןופ ןרָאטקַאפ עלערוטלוק ליפ ןוא רעטעלבציוו יו עז ךיא .רימ טקיט
 -.סעב יד ייב ליפעגטסבלעז סָאד רעטנוא ןבָארג ,טייהרעמ רעשידיי-טשינ

 סָאד ןעק רעטייו ױזַא זַא ,ליפ ךיא ןוא (ןדיי) רעדירב-םָאטש עניימ עט

 ,"ןייז טשינ

 ַא) "עטעטשמייהא ַא ןפַאש ןיא געוװסיוא םעד טעז ןייטשנייא ןוא

 רַאפרעד .(לארשי) עניטסעלַאּפ ןיא טלעװ רעד ןופ ןדיי עלַא רַאפ (םייה

 זיא ס ןכלעוו טימ קנַאדעג םעד וטפיוא ןסױרג ַא רַאפ רע טלַאה ךיוא

 :רעטסינימ-טַאטש ןשישטייד םוצ טבירש רע ןוא .לצרעה ןעמוקעג

 "מוא טימ ןצנַאג ןיא טשינ ןוא --- םזילַאנָאיצַאנ ןָא ריא טפור ץלַא סָאד,

 טניורקעג קידנעטש ןעק גנונעכיײצַאב רעכעלסעה רעד טימ רעבָא .טכער

 רעכעלטנייפ ַא ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,קלָאפ ַא ןופ גנובערטש ַא ןרעוו

 .ןברַאטש טשינ ןוא ןבעל טשינ ןעק ןעמ יו ,טלעוו

 ךָאנ טשינ טבערטש רעכלעוו םזילַאנָאיצַאנ ַא סָאד זיא סלַאפנעלַא

 !טכער עכיילג ןוא עדריוו ךָאנ רָאנ ,טכַאמ

 -רַאהגנע ,עטנַארעלָאטמוא ןשיװצ ןבעל ןזומ טשינ ןלָאז רימ ןעוו

203 



 סָאװ ,רעטשרע רעד ןעװעג ךיא טלָאװ ,ןשטנעמ עשינַאריט ןוא עקיצ

 ."טייהשטנעמ רעד ןופ ליוװ םעד רַאפ םזילַאנָאיצַאנ ןדעי ןפרָאװעגּפָא טלָאװ

 (104 ,ז "דליב-טלעוו ןיימ, ךוב ןופו

 ןלַאנָאיצַאנ ןוא םזיניווָאש ןופ ןעמרָאפ עלַא ןגעק קידנטערטסױרַא

 ןיא רעטנעצ ןלַאנָאיצַאנ ןשידיי ַא ןופ יובפיוא םעד ןיא רע טָאה ,םזיִאגע

 (3 עלערוטלוק-קיטסייג סָאד םעלַא רַאפ ןעזעג ,(עניטסעלַאּפ לארשי

 עשיניטסעלַאּפ סַָאד רעביא ןעכַארּפשנַא, יד ןיא .עשיטילָאּפ טשינ ןוא

 (עניטסעלַאּפ ןיא קרעוװ-יובפיוא םעד רעביא סעדער) (4 קרעוװיוַאבפיוא

 "סיוא ןיא ןקיניא ךיז ןזומ רעבַארַא ןוא ןדיי יד? זַא ,ןָא רע טזייוו

 עטכערעג ַא .ןבעלנעמַאזצ ךעלרעדורב ַא ןופ ןעמרָאפ עטסעב יד ןטעברַא

 זדנוא רַאפ טעטיײדַאב ,רעקלעפ עדייב רַאפ גנוזייל עדנלעטשנדירפוצ ןוא

 רעד ןופ גנורעדָאפ יד יװ ,ליצ רענייש ןוא רעקיטכיוו רעקינייװ טשינ ַא

 ,"טסבלעז טעברַא-יובפיוא

 רעטנוא ,רעבַארַא ןוא ןדיי ןשיווצ ןסױטשנעמַאזוצ ןופ ןרָאי יד ןיא

 רעד וצ עדער ַא ןיא ,ןייטשנייא טגָאז ,טכַאמ-ןטַאדנַאמ רעשילגנע רעד

 קלָאפ ןשיבַארַא םוצ גנואיצַאב רעזדנוא ןזומ רימ , :טנגוי רעשיטסינויצ

 טריפעג ױזַא זומ קרעוו-יובפיוא רעזדנוא .טײקמַאזקרעמפיוא ליפ ןעקנעש

 -ַאב רעשיבַארַא רעד ןופ ןסערעטניא-סנבעל יד ןעניד לָאז'ס זַא ,ןרעוו

 ןוא ןדיי זַא ,םעד וצ ןריפרעד ןענָאק ןעמ טעװ ױזַא רָאנ .גנורעקלעפ

 סלַא טכַאמ-ןטַאדנַאמ רעד וצ ןדנעו ןפרַאד טשינ ךיז ןלָאז רעבַארַא

 ."רעטכיר-ץוש

 "עד ןופ רעקידייטרַאפ רעכעלטפַאשנדײל ַא ןעוועג זיא ןייטשנייא

 עז ךיא יװ, לקיטרַא ןיא .ןיז ןכעלשטנעמ ןוא ןשהכולמ ןיא עיטַארקָאמ

 -יטַארקָאמעד ַא זיא לַאעדיא רעשיטילָאּפ ןיימ, : רע טביירש ,"טלעוו יד

 רענייק ןוא שטנעמ סלַא טריטקעּפסער ןייז ףרַאד רענייא רעדעי .רעש

 לענש טרירענעגעד םעטסיסיגנַאװצ רעשיטַארקַאטױא ןַא .טרעטעגרַאפ

 עקיטרעװרעדנימ-שילַארָאמ וצ קידנעטש טיצ טלַאװעג .טפַאשלעזעג יד

 סלַא םילוװנמ עקיטכערטרעדינ קידנעטש ןבָאה ןענַאריט עלַאינעג ,ןּפיט

 ."רעגלָאפכָאנ

 א
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 -ייל סלַא עטכישעג רעכעלשטנעמ רעד ןיא ןיײרַא זיא ןייטשנייא
 טסַאהעג רע טָאה ןרָאי עטסגניי יד ןופ ךָאנ .טסיפיצַאּפ רעכעלטפַאשנעד
 -טימ ןוא רעטנרעלעג רעטמירַאב סלַא ןיוש. "לירד ןשירעטילימ, םעד

 ןעװא :רע טביירש עימעדַאקַא-טּפַאשנסיו רעשישטייד רעד ןופ דילג
 עטכַארַאפ ,קיזומ רעד ןופ טקַאט םוצ ײר-ןטַאדלָאס ןיא טרישרַאמ רעצימע
 טלָאװ םיא רַאפ ןעמוקַאב רעלעפ סלַא ןריהעג ענייז טָאה רע .םיא ךיא
 ".,ןייבנקור רעד ןעוועג גונעג

 עטצעל יד זיב טײלגַאב םיא טָאה המחלמ וצ סַאה רעקידנעילג רעד |

 -עג טייהנגעלעג רעדעי ייב רע טָאה ךיוא רַאּפרעד .ןבעל ןייז ןופ ןטונימ

 .טעברַאנעמַאװצ רעכעלדירפ ןוא םולש גנורעדירברַאפ-רעקלעפ וצ ןפור

 -עלעט רעד רַאפ רע טביירש ,טלעווזור טנעדיזערּפ ןופ השקב רעד ףיוא

 טרָאד טגָאז רע ."רעקלעפ ןופ ןבעלנעמַאזוצ ןכעלדירפ ןגעוו, עיזיוו

 :ןעקנַאדעג עקידנעגלָאפ סױרַא

 רעלַאנָאיצַאנ ךרוד טייקרעכיז ןכיירגרעד ןָאק ןעמ זַא ,ןביולג סָאד;

 .,עיזוליא ןַא ,קינכעט-סגירק רעקיטייצטנייה רעד ייב זיא ,גנונעפָאװַאב

 רעטייוצ ַא טימ טקיטפערקַאב עיזוליא עקיזָאד יד טרעוװ עקירעמַא ןיא

 -רעד ןייז ףרַאד יז ביוא .עבמָאב-םָאטַא רעד ןופ טײקיטכעמלַא יד --

 גנוטכינרַאפ ןוא רעפסָאמטַא רעד ןופ גנומסרַאפ יד יז טגנערב ךיירגלָאפ

 ץנײמעגלַא יד ןייז רָאנ ןָאק טַאטלוזערידנע ריא .טבעל סָאװ ץלַא ןופ

 ,"גנוטכינרַאפ

 טשינ טייהשטנעמ רעד ןופ גנוטכינרַאפטסבלעז רעד וצ ידכ ןוא

 ,"גנוריגער:טלעוו  ַא ןופ גנופַאש יד רָאפ ןייטשנייא טגייל ,ןזָאלרעד וצ

 ךָאנ רעבָא .טכער עכיילג ףיוא רעקלעפ עלַא ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ

 ןגָאזּפָא ךיז ךעלרעייפ רעדנעל עלַא ןיא ןטכַאמסיורג יד ןזומ ,םעד רַאפ

 ,ןטקילּפנָאק ןרילוגער ןופ לטימ סלַא טלַאװעג ןוא המחלמ ןופ

 כא לא
 א

 ,טייקנסירַאפ ,םזירטנעצָאגע ןדעי טפמעקַאב ךעלטפַאשנדייל טָאה רע

 "מוא עדעי זַא ,ןזיועגפיוא טָאה רע ."יירעסייוצלַאפ עקידלּפעקניײלק

 ןַא ,טייהירפ רעכעלשטנעמ רעד ןופ גנונעקיילרַאפ ַא זיא ץנַארעלָאט

 ,דנַאטשרַאפ ןוא טכער עריא ןגעק ףירגנָא
 ;(ןביולג) ָאדערק סטרַאקעד ףיוא ךיז ןפורַאפ רדסכ טגעלפ רע
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 ..ןעלפייווצ טשינ ןעמ רָאט ךַאז ןייא ןיא רָאנ ,ןעלפייווצ ןעמ ןעק ץלַא ןיא;

 טשינ לי רע זַא ,טסייה סָאד -- ."טלפייוצ שטנעמ רעד זַא םעד ןיא

 רעד ןיא ,ץנַארעלָאט רעד ןיא ןעזעג רע טָאה רַאפרעד .דנילב ןביולג

 רערענעש ַא וצ געוו ןטסעב םעד ,קנַאדעג ןכעלשטנעמ ןופ טייהיירפ רעלופ

 ,שטנעמ ןרעסעב ןוא טלעוו

 ןוװרּפ טעװ רעכלעוו רעדא !זַא ,ןזיוועגפיוא רעהפיוא ןָא טָאה רע

 ןופ ןטיבעג יד ןיא טעטירָאטױא רעטולָאסבַא סלַא ךיז ןלעטשסױרַא

 ַא טימ טיילגַאב ,קסּפ ןסואימ ַא ןּפַאכ טעװ ,שינעטנעקרעד ןוא תמא

 ."רעטעג עלַא ןופ רעטכעלעג ןקיכליה

 "עג ןטייצ עלַא ןופ רעטנרעלעג רעטסערג רעד ןזיא ןעעז רימ יוװ

 ןגעו ,ןלַאעדיא עטסנעש יד ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד קיטייצכיילג ןעוו

 עכעלרע ןוא עטוג עלַא ןכעלקריװרַאפ ןליוו ןוא ןעמיורט סע עכלעוו

 עלַאנָאיצַאנ סָאד טקיניאעג ןעגנַאגעג םיא ייב זיא רַאפרעד .ןשטנעמ

 רעסיורג רעד ,עשיטסינַאמוה ןוא עכעלטפַאשנסיװ סָאד ,עכעלשטנעמלַא ןוא

 .שטנעמ רעקיצרַאה ,רעקידריוו ןוא רעטנרעלעג

 ןרעטש) רעפרעק עסיורג ןופ טלעוװו יד -- סָאמסַאקָארקַאמ ()

 -כעלייט-עירעטַאמ עקניניילק ןופ טלעוו יד -- סָאמסָאקָארקימ .(טענַאלּפ

 .ערעדנַא וא ןענָארטואענ ,ןָאטָארּפ ,םָאטַא יו ,ךעל

 .םָאטַא ןופ סיױא טלַארטש סָאו ,עיגרענע עשיזיפ ַא 2

 "בעה םעד ןדנירג ןיא טרישזַאגנַא ךעלנעזרעפ ךיז טָאה רע 6

 -עג קעווצ םעד רַאפ לעיצעפס ןוא םילשורי ןיא טעטיזרעווינוא ןשיאער

 קרָאירינ ןיא רוט-עדנַאגַאּפָארּפ ַא ךרוד ,טלעג ןעלמַאז ןענַאמצייו ןפלָאה

(1921), 

 גָאלרַאפ ששטייד ןיא) "דליב-טלעוו ןיימג ךוב סנייטשנייאא ןופ 6 |

 .1957 ןילרעב-ברעמ ,"רעכיב-ןייטשלוא,
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 רעטסערג דעד - 1ע8:23 רעד ןאשז

 טסציופ רעטסשינאמוה ןוא

 -לױטַאק רעד ןופ ןירטקָאד ןוא קיטילָאּפ רעד ןיא ןעגנורעדנע יד

 ןטייצ יד ןיא ביוא ,עקידנטיײדַאב ןענעז רָאי 20 עטצעל יד רַאפ ךריק רעש

 טָאה ,1958 רָאי ןזיב טגיניקעג טָאה סָאװ ,ןט-12 םעד סֹויּפ טסּפוּפ ןופ ךָאנ

 ןבָאה טשינ רָאט'מ עכלעוו טימ ,ענעטלָאשרַאפ יװ טריטקַארט ןטסיעטַא ןעמ

 ןיא ןגָאלַאיד עכעלטניירפ טנייה ייז טימ ןעמ טריפ ,אשמו עגמ םוש ןייק

 ןיא םעצַאּפ, ןט-23 םעד ןַאשז טסּפױוּפ ןופ קילקיצנע רעד טימ גנַאלקנייא

 -ַאקיטַאװ ןטייווצ ןופ ןסולשַאב יד טימ ,(טלעוו רעד ףיוא םולש) "סיררעט

 "רךעטָאפ ןקיליײה , ןלעוטקַא ןופ ןעגנוזייוװנָא עקילָאמליפ ןוא ליסנָאק רענ

 .ןט-6 םעד לָאּפ

 רַאפ ,טרעדנוהרָאי ןקיטנייה ןוא ןטצעל ןופ ןטסּפױּפ יד רַאפ כיוא

 עיצולָאװער טרָאװ סָאד זיא ןט-12 ןוא ןט-11 םעד סויּפ ,ןט-13 םעד ןָאעל

 "נָאק רענַאקיטַאװ רעטייווצ רעד טרעלקרעד ,שיסרוקיּפַא ןוא ףירט ןעוועג

 רעקידרשוי ַא זיא עיצולָאװער ַא, זַא ,ןעגנוטַארַאב ערעטעּפש ליפ ןוא ליס

 םורַא ױזַא ."עשינַאריט ַא טרעװ טכַאמ עקידנשרעה יד ביוא ,ןעמָאנעפ

 ,םיכלמ ןופ טייקכעלטעג ןופ לָאערָא רעד ןסירעגּפָארַא ןרָאװעג זיא
 -נָאשַאב ןרָאי רעטרעדנוה טייז ייז טָאה'ס עכלעוו טימ ןרָאטַאטקיד ,םירסיק

 ליפ ןוא רעט-6 רעד לָאּפ ,רעט-23 רעד ןַאשז .ךריק עשילױטַאק יד ןעק

 ןפיוא ךיז טלעטשעג שיטקַאפ ןבָאה ןפָאשיב ןוא ןלַאנידרַאק עקיטייצטנייה

 -סלַאקידַאר רעד יװ "רעקיטערעה םענעטלָאשרַאפ; ַאזַא ןופ טקנוּפדנַאטש

 .ָאסור קַאשז"ןַאשז ,עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ גָאלָאעדיא רעט

 זַא ,ןזיועגפיוא "ךַאמּפָא ןכעלטפַאשלעזעג; ןייז ןיא ךָאד טָאה רע ךיוא
 .רָאנ ,טכער רָאנ טשינ קלָאפ סָאד טָאה ,עשינַאריט ַא טרעוו טכַאמ יד בוא
 ,ןפוא ןרענָאיצולָאװער ַא ףיוא ןקיטייזַאב וצ יז טכילפ ַא ךיוא
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 ןופ סערגָארּפ ןגעוו) "ָאיסערגָארּפ םורַאלוּפָאּפ , קילקיצנע ןייז ןיא

 ץלַא, זַא ,רעט-6 רעד לָאּפ ,טסּפױּפ רעקיטציא רעד ףיוא טזייוו (רעקלעפ

 ןרעהעג ןפרַאד ,ןטכורפ עריא ןוא דרע רעד ףיוא ןפַאשַאב טָאה טָאג סָאװ

 עזָאלדרע יד ןופ ןעגנובערטש יד רע טקיכערַאב םעד טימ ןוא ,"עלַא וצ

 ,עיצולָאװער-רַארגַא ןַא וצ ,רעדנעל רענַאקירעמַא-םורד ליפ ןיא םירעיופ

 ייז ןוא םיצירּפ יד ןופ סעידנופיטַאל עקיזיר יד ןעמענקעװַא לָאז עכלעוו

 .גנוקידעשטנַא ןָא קלָאפ םעד ןבעגרעביא

 ןעגנורעדנע עלַאקידַאר עכלעזַא ןעוועג םרוג ןבָאה תוביס עכלעוו

 אצוי:לעוּפ ַא ןענייז יז ?"עיצקַאער רעקיליײה ןופ גנוטסעפ רעד; ןיא

 עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשיטילָאּפ יד ןיא ןעגנורעדנע עלַאסָאלָאק יד ןופ

 רעד .גירק-טלעוו ןטייווצ ןכָאנ ,בַאטשסָאמ-טלעוו ןיא ,ןשינעטלעהרַאפ-תוחוכ

 ןלַאפעגּפָא ןענעז סע ןכלעוו ןּופ ,םעטסיס-טלעוו ןשיטסילַאטיּפַאק ןופ סיזירק

 -ירפַא ןוא עיזַא ןיא עיצולָאװער רעלַאינָאלָאק-יטנַא רעד ךָאנ ,רעדנעל ליפ

 רעלַאנָאיצַאנ וצ ןביוהרעד ךיז ןבָאה ןפַאלקש עקיטכענ ןענָאילימ ווו ,עק

 -ַאב ערַאעלקונ יד יװ ,םעד ךָאנ :טכער ןוא עדריוו ,טייקידנעטשטסבלעז

 ןופ ןפָאװ-שזַאטנַאש ןוא לָאּפָאנָאמ ַא ןייז וצ טרעהעגפיוא טָאה גנונעפָאװ

 סיזירק רעפיט רעד טָא -- .דנַא ןוא ןטַאטנעטָאּפ-ץנַאניפ רענַאקירעמַא יד

 -סיס ןשיטסילַאטיּפַאק ,ךריק רעשילױטַאק רעד ךרוד ,ןטקיליײהרַאפ ןופ

 "ייה; ןופ ,ןַאקיטַאװ ןופ טעטירָאטױא םעד ןסירעגרעטנורַא ךיוא טָאה ,םעט

 טימ ןבָאה ייז .ןגָאלָאעט ןוא ןפָאשיב ,ןלַאנידרַאק ענייז טימ ,"רעטָאפ ןקיל

 ךירק רעשילױטַאק רעד ןופ לעדָאמ רעקיטציא-זיב רעד זַא ,ןעזרעד קערש

 ןַא ןרָאװעג ,טריטימָארּפמָאק שילַארָאמ ןוא שיטילָאּפ ,שירָאטסיה ךיז טָאה

 ,ןעגנוגנידַאב עיינ יד טשינ ןיוש טכערּפשטנַא סָאװ ,ןעמָאנעפ רעשינָארכַאנַא

 .טלעוו רעטרעדנעעגילַאקידַאר רעיינ רעד

 ,ףיוא ןזייוו ןטעטירָאטױא עשילױטַאק עטמירַאב ןוא עקיטכיוו ליפ

 ;סלַא (ןשרעהַאב וצ ,ןעמענוצמורַא ץלַא גנובערטש) םזירגעטניא רעד זַא

 ןיא ןיוש ןכָארבעגנייא ךיז טָאה ,ךריק רעשילױטַאק רעד ןופ קיטילָאּפ

 -נעמַאזוצ רעד ןופ קילבנָא ןיא המחלמ-טלעוו .רעטייווצ רעד ןופ ןרָאי יד

 רָאטקַאפ רעקידנרידיצעד רעד ןרָאװעג זיא סָאװ ,עטריאילַא יד ןופ טעברַא

 -טסירק) ןטסירק זַא ,ןזיװַאב ךעלטייד ךָאד טָאה סָאד .םזיצַאנ ןרעביא גיז ןופ

 ךעלרעדירב ןענָאק ,(ןעײמרַא ערעייז ןוא רעדנעל ,ןעגנוריגער עכעל

 .,ליצ ןכעלשטנעמלַא ,םענעביוהרעד .ןעמַאזניימעג ַא רַאפ ןטעברַאנעמַאזוצ
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 רעשיטסינומָאק ַא טימ גירק-טלעוו ןט-2 ןיא טערקנָאק) ןטסינומָאק טימ
 ,(דנַאברַאפ-ןטעיווָאס םעד ,הכולמ

 ךיוא רָאנ ,רעדלעפ-טכַאלש ןוא ןטנָארפ יד ףיוא רָאנ טשינ רעבָא
 ןטסינומָאק ןופ טייקינייא יד טרָאװ םוצ ןעמוקעג זיא דנַאלרעטניה ןיא
 ,ןקילָאטַאק עקיבױלג-ףיט טימ עקיבױלג-טשינ ןשטנעמ ,ןטסילַאיצָאס
 יד ןופ ןעגנולײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ יד ןיא .ערעדנַא ןוא ןטנַאטסעטָארּפ
 טשינ טנַאה-יײב-טנַאה טפמעקעג ןבָאה ןטײהניײא-ידלַאברַאג עשינעילַאטיא
 -ָאק ךיוא רָאנ ,(עקיביולג-טשינ) ןטסיעטַא ןוא ןטסירק עקיביולג רָאנ
 רעשיזיוצנַארפ רעד ןיא .םיחלג עשילױטַאק ןוא רעוט-ײטרַאּפ עשיטסיגומ
 ןעניפעג ,ןטסינומָאק יד ןעוועג ןענייז חוכ-טּפיױה רעד ווו ,סנַאטסיזער
 -ַאב-דנַאטשרעדיװ רעד ןיא .ןגָאלָאעט ,םיחלג ,רעוט עשילױטַאק ליפ ךיז
 .טױט עשיצַאנ ערעדנַא ןוא ףָאהטוטש ,קענַאדיַאמ ,ץיוושיוא ןיא גנוגעוו
 ,ןטסיסקרַאמ ןוא ןקילָאטַאק עקיביולג שירַאדילָאס ןטעברַא ןרעגַאל

 ןופ טסייג ןיא ,ךריק עשילױטַאק עשיטסירגעטניא ,עשירעגירק יד
 "עג רעקיטכענ ַא ,טקילער רעשינָארכַאנַא ןַא ןרָאװעג זיא רעטלַאלטימ
 וצ גנובערטש רעייז .רעדנעל עשיטסילַאטיּפַאק יד רַאפ ךיוא ,טסנעּפש
 -ילימ ןוא עשיטילָאּפ ,עשימָאנָאקע יד ןרעטיירבסיוא ןוא ןקיטסעפרַאפ
 -רָא עלַאנָאיצַאנרעטניא עכלעזַא ןופ ןעמַאר ןיא טעברַאנעמַאוצ עשירעט
 יו ,(9 ןופ) קרַאמ רעשיאעּפָארײא רעמַאזניימעג רעד יװ ,סעיצַאזינַאג
 ,טנבױלג ענעדישרַאפ ןופ טייקטגירקעצ טשינ טרעדָאפ ,(ןַאטָא) ָאטַאנ
 "ױטַאק רעשירעגירק ַא ןופ לעדָאמ רעד .טעברַאנעמַאזוצ עכעלטניירפ רָאנ
 ריא ןפרַאװנָא ,טַאטקיד ןוא ס'מרח ,דלַאװג טימ ליװ סָאוװךריק רעשיל
 ןרעװ טזומעג טָאה סָאװ ,גנורעטש ַא ןרָאװעג זיא ,תונומא ערעדנַא ןליוו
 ,טקיטיײזַאב

 טָאה ךריק רעשילױטַאק רעד ןופ סיזירק רעטפיטרַאפ רעד רעבָא
 -שטנעמ רעד ןיא רעטסערג רעד ןופ קילבנָא ןיא .הביס עקיטכיוו ַא ךָאנ
 עכלעוו ,עיצולָאװער רעשינכעט ןוא .רעכעלטפַאשנסיװ עטכישעג רעכעל
 -לעזעג רעד ןופ ןלייט עקיזיר ןענייז ,רעטקַארַאכ ןטנענַאמרעּפ ַא טגָארט
 טָאג ןיא ןביולג טרעהעגפיוא ןבָאה ייז ,טכעלטלעוורַאפ ןרָאװעג טפַאש
 רעד .שטנעמ ןופ ןטייקכעלגעמ עטצנערגַאבמוא יד ןיא ןביולג ןעמונעג ןוא
 ,רעטקַארַאכ-ןסָאמ ַא טגָארט סָאװ ,ןעמָאנעפ רעכעלטַאפַאשלעזעג רעקיזָאד
 -שטייד ,עילַאטיא ,דנַאלגנע ,ךיירקנַארפ) עּפָארײא-ברעמ ןיא לעיצעּפס
 ,םוהת ןופ אצוי:לעוּפ רעשיגָאל ַא זיא ,(רעדנעל עשיװַאנידנַאקס ,דנַאל
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 ןזעיגילער ןוא טּפַאשנסיװ רענרעדָאמ רעד ןשיוװצ ןפַאשעג ךיז טָאה סָאװ

 ,ןטכַארט ןופ ןפוא

 יד ןעגנוװצעגפיורַא ןבָאה ערעדנַא ליפ ךָאנ ןוא תוביס עלַא יד

 רעד .גירק"טלעוו ןטייוצ ןכָאנ ךריק רעשילױטַאק רעד ןופ גנואיינַאב

 ןוא 1962 ןביוהעגנָא ךיז טָאה רעכלעוו ,ליסנָאק רענַאקיטַאװ רעטייווצ

 עטכישעג רעד ןיא הפוקת עיינ סלַא טנכיײצַאב טרעוװ ןוא ,1965 טקידנערַאפ

 יָאלָאק יד ןופ קורדסיוא ןַא עקַאט זיא ,םזיצילָאטַאק ןוא ךריק רעד ןופ

 ןעניפעג וצ ןגָאלָאעט ןוא "סרעטָאפ עקילייה; ענייז ןופ ןעגנואימַאב עלַאס

 .טלעוו רעטרעדנעעג רעד וצ ןסַאּפוצ ךיז ןוא געווסיוא ןַא

 לא א
* 

 גנואיינַאב רעד ןופ רענַאיּפ רעד זַא ,ןעמונעגנָא זיא ןײמעגלַא ןיא

 -ַאמוה רעד ןעועג זיא גנוטכיר רעד ןיא טפַארק-סיוטש עטולָאסבַא ןוא

 רעטס-23 רעד (ןַאחָאי) ןַאשז טסּפױּפ רעקידוועעז-טייוו ןוא רעשיטסינ

 -ערטשיגנואיינַאב ןופ "הפגמ, יד טָאה ,רעבָא שיטקַאפ ,(1963 ןברָאטשעג)

 "רעה ַא) טַאקיפיטנָאּפ ןייז רַאפ ,רעירפ ןרָאי ליפ ךיז ןביוהעגנָא ןעגנוב

 טָאה רעטס-232 רעד ןַאשז זַא ,ןגָאז ןָאק ןעמ .(טסּפיױּפ ַא ןופ הפוקת טפַאש

 עשילױטַאק עטמירַאב ןופ ןגַאלשרָאפ ןוא סעיציזָאּפָארּפ יד וצ ןדנובעגנָא

 -רָאי רעזדנוא ןופ ןרָאי רעק*50 יד ןופ רעביירש ןוא רעקנעד ,ןגָאלָאעט

 .רעירפ ךָאנ ןוא ,טרעדנוה

 רעקנעד ןשילױטַאק ןופ עיפָאזָאליפ רעד וצ ןדנובעגנָא טָאה רע

 -ַאק ןשיזיוצנַארפ ןופ רָאטקַאדער-טּפױה רענעזעוועג) עינומ לעונַאמע

 רעקי20 יד ןיא ךָאנ טָאה רעכלעוו ,("ירּפסעא טפירשיטַאנָאמ ןשיליוט

 ןיא) םזילַאטיּפַאק ןופ סיזירק-טלעוו רעשימָאנָאקע רעד זַא ,ןזיװעגנָא ןרָאי

 ַא ,סיזירק ןשילַארָאמ ןייז ןופ זייוװַאב ַא ךיוא זיא (1923-1929 ןרָאי יד

 עקיליײה , יד ןפורעג טָאה עינומ .טקיטײזַאב ןרעו זומ רע זַא ,זייװַאב

 טקַאטנָאק ןטנעָאנ ַא ןּפינקוצנָא ךריק רעשילױטַאק רעד ןופ "סרעטָאּפ

 ןוא -- סַאלקירעטעברַא ןטימ --- סערגָארּפ ןלַאיצָאס ןופ חוכ-טּפיױה ןטימ

 -ָאעדיא רעכעלטסירק רעטרימרָאפער ,רעטײנַאב ַא טימ םיא וצ ןעמוק

 ןופ טּפַארק-סגנואיצוצ יד ןלעטשנגעקטנַא ךיז ןענעק לָאז עכלעוו ,עיגָאל

 ,םזילַאיצָאס

 "ניא/ ןופ עיּפָאזָאליפ רעד וצ ןדנובעגנָא טָאה רעט-22 רעד ןַאשז
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 -ָארּפ ןשיזיוצנַארפ ןופ (םורַא ץלַא טמענ רעכלעוו} ?םזינַאמוה ןלַארגעט

 טָאה סָאװ ,ןעטירַאמ קַאשז ,טוטיטסניא רעזירַאּפ ןשילױטַאק ןופ רָאסעּפ

 -ןוכיירגרעד יד טכַא ןיא ןעמענ זומ ךריק עשילױטַאק יד זַא ,ןזיוועגפיוא

 -- סערגָארּפ ןשירָאטסיה םעד ןריטּפעצקַא זומ ,טייצ רעזדנוא ןופ ןעג

 -לייטנָא עקיבױלג עריא טכער ןוא טייהיירפ עמָאקלופ ןבעג זומ יז זַא

 "כיו טשינ ,סעיצקַא עלערוטלוק ןוא עלַאיצָאס ,עשיטילָאּפ ןיא ןעמענוצ

 .טשינ יצ םיכסמ ייז טימ ןיא יז יצ קיט

 -םיחלג; גנוגעװַאב רעד וצ ןדנובעגנָא טָאה רעטס-23 רעד ןַאשז

 -רענָא ןגעוו גנורעדָאפ ןוא גנוזָאל ןטימ ןעמוקעג זיא עכלעוו ,"רעטעברַא

 "יל ןופ קורדסיוא רעטסעב רעד זיא רעכלעוו ,ףמַאק-ןסַאלק םעד ןענעק

 ,ןטנעָאנ םוצ עב

 -ַארעּפָאָאקא ןגעו ערבעל חלג ןופ קנַאדעג םוצ ןדנובעגנָא טָאה רע

 "םזילַאיצָאס ןלַאנומָאק , םוצ ןוא (סנָאינוי-דיערט) ?"ןטַאקידניס עוויט

 .רעיּפ ןוא יריּפאל םיחלג יד ןופ

 קרעװ יד וצ ןדנובעגנָא רעטס-23 רעד ןַאשז טָאה םעלַא רַאפ רעבָא

 ,טרעדנוהרָאי ןטס-20 ןופ גָאלָאעט ןשילױטַאק ןטסערג ןופ ןגַאלשרָאפ ןוא

 רעגערטיזיירּפ לעבָאנ ,גָאלָאּפָארטנַא ,ןטנרעלעג ןסיורג קיטייצכיילג ןוא

 זיא ענייז עזעט-טּפיוה יד .(1955 .טשעג) ,ןעדרַאש עד רַאיעט -- (1952)

 ,עיגילער עכעלטסירק יד ביוא זַא ,גנולעטשטסעפ עשירָאגעטַאק יד ןעוועג

 "יירגרעד יד וצ ןדניבנָא טשינ טעוװ ,םזיצילָאטַאק רעד םעלַא רַאפ ןוא

 םעד ייב ןטלַאה טפַאהפמַארק ךיז טעוװ ןוא טפַאשנסיװ רעד ןופ ןעגנוכ

 ףיא ןטּפשמרַאפ ןײלַא ךיז יז טעװ ,ןטכַארט ןופ ןפוא ןוװיטַאװרעסנָאק

 ןיא ןביולגמוא רעד ,םזיטעפעד רעשילױטַאק רעד .גנוטכינרַאפ-טסבלעז

 רעד רַאפ קערש יד ,ןעגנולעטשטסעפ עזעיגילער ןרידיווער ןופ גלָאפרעד

 רַאפ רַאפעג עטסערג יד ,ןעדרַאש עד רַאיעט טיול זיא ,טפַאשנסיוװ

 עטסכעה עקידנרידיצעד יד ףיוא טרעדָאפ רע .ךריק רעשילױטַאק רעד

 ןבָאה עכלעוו ,ןלייטרוארָאפ עלַא ןכערבכרוד ןלָאז ייז זַא ,ןטעטירָאטוא

 יעטַא רעד ןופ (ןביולג ןופ) טלעוו עשיגָאלָאעט יד טלײטעגּפָא טציא זיב

 .רוטלוק עכעלטלעוו ,קינכעט ,ןסיו טימ ןעגנורדעגכרוד ,רעשיטסיא

 טשינ, :טערקנַאק עגַארפ יד קעװַא טלעטש ןעדרַאש עד רַאיעט

 ,ויסערגָארּפ זיא סָאװ ץלַא םרח ןיא טפרַאװ סָאװ ,ךריק עשירעגירק ןייק

 סָאװ ,שינעדנעטשרַאפ ןוא ץנַארעלָאט טימ לופ זיא סָאװ ,ךריק ַא רָאנ

 -רעּפ ןוא רעקנעד עוויסערגָארּפ טימ גָאלַאיד ַא רַאפ טשינ ךיז טקערש
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 "נוכיירגרעד יד טריבָארּפַא ןוא ךיז ןיא ןיירַא טמעטָא סָאװ ,ןטייקכעלנעז

 .?טפַאשנסיו רעד ןופ ןעג

 טָאה ,ךריק עשילױטַאק יד ןרימרָאפער ןופ ןַאלּפ ןלַאקידַאר ןייז ןיא

 ןטַאלוטסָאּפ ןוא ןעקנַאדעג יד וצ ןדנובעגנָא טיירב רעטס-22 רעד ןַאשז

 -לעוו ,"ךריק רענעפָא; ןַא ןגעוו ,ןלַאוטקעלעטניא עשיליוטַאק-קניל יד ןופ

 םעד ךרוד ןרימרָאפ ןָאק ןוא יינ זיא סָאװ ,ץלַא ךיז ןיא ןייא-טמעטָא עכ

 "טסירק עוויטיזָאּפ ַא ןפַאש טעװ עכלעוו ,עטילע עלעוטקעלעטניא עיינ ַא

 םעד ןביג ןוא םזיטַאנַאפ ןדעי טימ ןסייררעביא טעװ סָאװ ,רוטלוק עכעל

 ,הנומא עטעדנירגַאב-שיגָאל ןוא עכעלטפַאשנסיװ ַא טסירק ןקיביולג

 עטכישעג רעד ןיא טסּפוּפ רעטשרע רעד זיא רעטס-22 רעד ןַאשז

 ןוא טייקיבייא יד ּפָאיטפרַאװ רעכלעוו ,עיגילער רעכעלטסירק רעד ןופ

 ןוא סעמגָאד עריא ,ןירטקָאד רעכעלכריק רעד ןופ טייקטרעדנערַאפמוא

 ןוא טלעװ רעד ןופ ןעגנורעדנע עלַאסָאלָאק קידנריטנעצקַא .ןעגנוזיײװנָא

 ןוא טפַאשלעזעג רעד ןופ קיטקעלַאיד יד רע טביוהרעד ,טייהשטנעמ רעד

 ןקידנרידיצעד ַא וצ (ךריק יד זיא ייז ןופ ענייא ןוא) סעיצוטיטסניא עריא

 "רעביא לַאקידַאר רע ליוװ ,טקנוּפדנַאטש םעד ןופ קידנעײגסױרַא .רָאטקַאפ

 ןסַאּפוצ ןוא רעטלַאלטימ ןופ ריא ןסײרסױרַא ,ךריק עשילױטַאק יד ןעיוב

 -טסירק עיינ ַא ןפַאש ליו רע .טלעװ רעטעדנעעג-לַאקידַאר רעד וצ יז

 -ָאק ,סנביולג עלַא ןופ ןשטנעמ עלַא ןרעדירברַאפ לָאז סָאװ ,הנומא עכעל

 -יטנַא ,םזיסַאר ,האנש ןופ רוּפש ןדעי ןטָארסױא לי רע .סעיצַאנ ןוא ןריל

 "רַאפ ןיא ךריק עשילױטַאק יד טסיירד טקידלושַאב רע ןוא ; םזיטימעס

 ןופ רענייא .ןטכירַאפ ךיילג זומ יז עכלעוו ,ןעגנולּפירקרַאפ עשירעכערב

 טָאה רע עכלעוו ,הליפת יד זיא ,םזיטַאמוה ןפיט ןייז ןופ ןקורדסיוא יד

 ןכערברַאפ ןוא האנש רעקידתורוד רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ןפַאשעג

 יד .הנומא ןייז ןוא קלָאפ ןשידיי םעד יבגל ךריק רעשילױטַאק רעד ןופ

 זדנוא ביגרַאפ טָאג ַא/ :רעטרעװ יד טימ ןָא ךיז טביוה הליפת

 יבגל ןעגנַאגַאב ןענייז רימ עכלעוו סנכערברַאפ האנש ,רקש ןופ דניז יד

 ,"! ןדיי

 ןוא עלענָאיצַאזינַאגרָא ,עלַאנירטקָאד ןגעוו ןעקנַאדעג טּפױה ענייז |

 רעשילױטַאק רעד ןוא הנומא רעכעלטסירק רעד ןיא ןעמרָאפער עשיטע
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 טע רעטַאמ; :סעקילקיצנע עקיטכיװ 2 ןיא טכַארבעג רע טָאה ,ךריק
 ףיוא םולש) "סירעט ןיא םעצַאּפ , ןוא (ןירערעל ןוא עמַאמ ַא) *ַארטסיגַאמ
 ,(טלעו רעד

 ראפ ,םוטנגיײא-טַאוירּפ סָאד ןטיהּפָא רַאפ זיא רעטס-23 רעד ןַאשז
 טימ םעד וצ וצ-טייג רע רעבָא ,גנונעדרַא עשיטסילַאטיּפַאק יד ןטיהנייא
 סָאװ ןעגנורעדנע עלַאסָאלָאק יד טײטשרַאפ ןוא טעז רע .ןגיוא ענעּפָא
 ,קינכעט ןוא טּפַאשנסיװ ןופ טיבעג ןפיוא רָאנ טשינ ןעמוקעגרָאפ ןענייז
 טכירטש רֶע רָאנ ,טעז רע רָאנ טשינ ןוא .עּפַאמ-טלעוו רעד ףיוא רָאנ
 ןקילקיצנע ןוא ןעגנוטערטסיױרַא ענייז ןיא רעטנוא סע

 ףיױא ןָא רע טזייו "ַארטסיגַאמ טע רעטַאמ , קילקיצנע רעד ןיא
 סלַא טפַאשלעזעג רעד ןופ (גנולקיװטנַא עקידרדסכ) קיטקעלַאיד רעד
 זיב) רָאי 20 עטצעל יד ןיא זַא ,ןָא טזייו רע .רָאטקַאפ ןקידנרידיצעד
 -ער טָאה עכלעוו ,עיצולָאװער עשינכעט עיינ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא (1
 ןופ גנוקעדטנַא רעד ןיא סָאד טעז רע .ןבעל עצנַאג סָאד טריזינָאיצולָאװ
 -ָארּפ רעד ןופ עיצַאזיטַאמָאטיױא ,ןפָאטש עשיטעטניס ,עיגירענע-םָאטַא רעד
 םעד ןיא --- רוטלוקירגַא רעד ןיא יװ עירטסודניא רעד ןיא -- עיצקוד
 ןעגנורעדנע עלַאסָאלָאק ןגעו ךיוא טדער רע .סָאמסָאק םעד ןשרעהַאב
 ןעגנוכיירגרעד יד רעטנוא טכיירטש רע .ןבעל ןשיטילָאּפ-לַאיצָאס ןיא
 -יירב יד ןופ רוטלוק ,גנודליב ענײמעגלַא ,גנורעכיזרַאפ ןופ טיבעג ןפיוא
 ליפ ןיא סָאװ ,טקַאפ םעד קרַאטש טריטנעצקַא רע .ןסַאמ-סקלָאפ עט
 עטסכעה יד וצ ןרָאװעג ןזָאלעגוצ ןטכישסקלָאפ עטיירב ןענייז רעדנעל

 טפור רע סָאװ ,םעד ץָארט ןוא .סנטסָאּפ עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשיהכולמ
 ,טניימ רע זַא ,ןייטשרַאפ וצ טכייל זיא ,ןעמָאנ םייב רעדנעל יד ןָא טשינ

 ןופ רעקלעפ יד זַא ,ןָא ךיוא טזייו רע .עשיטסילַאיצָאס יד ,םעלַא רַאפ

 ןרָאװעג ןוא ךָאי ןלַאינָאלָאק ןופ טיירפַאב ךיז ןבָאה עקירפַא ןוא עיזַא

 טשינ רעמ שיטילָאּפ ןגיל סָאװ ,תוכולמ (עקידנעטשטסבלעז) ענערעוווס

 ,ןטכַאמסיורג יד רעטנוא

 ןוא רעקלעפ ןשיװצ גנורעטנענרעד ןופ רָאטקַאפ ןקיטכיו ַא ראפ

 רעטס-22 רעד ןַאשז טלַאה ,שינעדנעטשרַאפ ןוא גנורעדירברַאפ ,תוכולמ

 ,רעטקַארַאכ ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא ןופ סעיצוטיטסניא ליפ ןופ םוקפיוא םעד

 יד רַאפ ןעגנורעדנע עלַאסָאלָאק עקיזָאד יד טכַארטַאב ןיא קידנעמענ ןוא

 :"ַארטסיגַאמ טע רעטַאמ , קילקיצנע רעד ןיא רע טביירש ןרָאי עטצעל

 ידב ,קילקיצנע רעקיזָאד רעד טימ ןעמוק ןפרַאד רימ זַא ,ןטלַאה רימ;
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 ערעל יד ןריזיצערּפ ךעלטייד ןוא רָאלק עיצַאוטיס רעטרעדנעעג רעד ןיא

 עקיטכיו ךעלנייועגרעסיוא ןוא עיינ יד וצ גוצַאב ןיא ךריק רעד ןופ

 ."טייצ רעזדנוא ןופ ןעמעלבָארּפ

 ןַאשז טקידערּפ שינעטלעהרַאפ-תוחוכ רעלַאיצָאס רעיינ רעד ןיא |

 יד ןריסערעטניארַאפ וצ לעירעטַאמ טייקידנעװטיונ יד רעטס-23 רעד

 ןעגנומענרעטנוא עשיטסילַאטיּפַאק יד ןופ ןטַאטלוזער יד ןיא רעטעברַא

 ,ןקירבַאפ יד ןופ טפַאשרעריפנָא רעד ןיא לייטנָא רעייז ןיא סָאד טעז רע

 רָאנ טשינ ןבױה רע לי םורַא ױזַא .ַא .א ןדָאװַאז-לָאטש ,ןבורג-ןליוק

 ןסַאמ-סקלָאפ יד ןופ גנוטיידַאב יד ךיוא רָאנ ,ָאוװינ-סנבעל םעד

 *ַארטסיגַאמ טע רעטַאמ, קילקיצנע יד סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ

 -לַאקידַאר יד רעבָא יז זיא ,גנונעדרָא סלַא םזילַאטיּפַאק םעד טריטּפעצקַא

 יד ןגעקטנַא ןעמוק ןוא ןיטשרַאפ וצ ןכוזרַאפ ריא זיב עלַא ןופ עטס

 "וה ןוא ןריזינרעדָאמ וצ ןוא רעטעברַא ןופ ןעגנורעדָאפ ןוא ןעגנַאלרַאפ

 .ךריק רעשילױטַאק רעד ןופ ןטנעמוגרַא ןוא ךַארּפש יד ןריזינַאמ

 -ױטַאק ןסיורג ןוא ןטנרעלעג םוצ ןקידניבנָא ,רעטס3 רעד ןַאשז

 טייקכעלרירַאבוא יד טצעזעצ טָאה ןעדרַאש עד רַאיעט גָאלָאעט ןשיל

 קלָאּפ םוצ ריא טרעטנענרעד ,ךריק רעשילױטַאק רעד ןופ טייקפייטש ןוא

 רעבָא ,למיש ןכעלרעטלַאלטימ ןופ ןסירעגסױרַא ,ןשינעפרעדַאב ענייז ןוא

 -טפַאשלעזעג ,ןטסילַאנרושז רעטנוא ןכיירטש סע סָאװ ,עטסקיטכיוװ סָאד

 ,טקַאפ רעד זיא -- ןטעטירָאטױא עשיטילָאּפ ןוא עזעיגילער ,רעוט עכעל

 -עּפש רָאי ייווצ ןוא) *ַארטסיגַאמ טע רעטַאמ, קילקיצנע רעד ךרוד סָאװ

 יד םיא ךרוד ןוא ,רעטס-22 רעד ןַאשז טָאה ("סירעט ןיא םעצַאּפ רעט

 רעד ןופ גנולקיװטנַא ןוא ץנעטסיזקע יד טנעקרענָא ,ךריק עשילױטַאק

 -טפַאשלעזעג ןטפַאהרעיױד ,ןשירָאטסיה סלַא גנונעדרָא רעשיטסילַאיצָאס

 ןיוש זיא טייהשטנעמ רעד ןופ לייט רעסיורג ַא ןכלעוו וצ ,ןעמָאנעפ ןכעל

 .םיא וצ ןבערטש ןשטנעמ ןענָאילימ ןוא ןעגנַאגרעד

 ךרוד טָאה ךריק עשילױטַאק יד זיב טרעיודעג טָאה רָאי טרעדנוה

 (ןט-13 םעד ןָאעל טסּפױּפ ןופ 1891) "םורַאװָאנ םורער , קילקיצנע רעד

 יָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד עזַאושזרוב יד טנעקרענָא

 "רַאפ ריא ןרָאװעג ןוא גנונעדרָא עשיטסילַאטיּפַאק יד טריבָארּפַא ,עיצול

 עקילײה; יד זַא ,רָאי 44 רָאנ טפרַאדעג טָאה םזילַאיצָאס רעד .ןירעקידייט

 ,רעדנעל ליפ ןיא טגיזעג טָאה רע זַא ,ןלעטשטסעפ ןלָאז "םיור ןופ סרעטָאפ
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 ןוא ןענעקרענָא םיא ףרַאד ןעמ זַא ,טפַאהרעיױד שירָאטסיה זיא רע זַא
 .ךַארּפש עמַאזניימעג ַא םיא טימ ןעניפעג

 "עג ןעמונעגפיוא זיא ?ַארטסיגַאמ טע רעטַאמ; קילקיצנע יד ביוא
 ןליפעג עטשימעג טימ ןזיירק עשילױטַאק עוויטַאװרעסנָאק יד ךרוד ןרָאװ
 ףיוא םולש) "סירעט ןיא םעצַאּפ, קילקיצנע יד טָאה ,קערש רעקיאור ןוא
 ,דיירפ ןוא םערוטש ַא ןפורעגסױרַא (טלעוו רעד

 "ץרָאװש "עקילייה  ןוא ןלַאנידרַאק ,ןפָאשיב ערענָאיצקַאער יד
 יז .דלַאװעג ַא ןביוהעגפיוא ןבָאה רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא סעקינ'האמ
 "ייה יד ןסירעגרעטנורַא טָאה רע זַא ,ןט-23 םעד ןַאשז טקידלושַאב ןבָאה
 ןבָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא .ןַאקיטַאװ ןופ ןעזנָא ןוא טייקיל
 "נע עיינ יד ןעמונעגפיוא ,ןשטנעמ עכעלטלעוו ןוא ןקילָאטַאק ןענָאילימ
 ,םזַאיוטנע טימ קילקיצ

 רעצנַאג רעד ןיא ןשטנעמ עוויסערגָארּפ ןבָאה לָאמ ןטשרע םוצ
 -ָאטױא ןשילױטַאק ןטסכעה ןופ טנעמוקָאד ןזעיגילער ַא טסירגַאב טלעוו
 גנוטייצ עשיזיוצנַארפ עסיורג יד .דיירפ ןוא גנוטכַא ,ןביולג טימ טעטיר
 ןפיט ןופ טקַא ןַאפ :ןפורעגנָא טנעמוקָאד ןקיזָאד םעד טָאה "דנָאמ על,
 ןופ לעּפַא ןַא -- 'ףַארגעלעט יליעדפ רעד ;"טסינַאמוה ַא ןופ ןביולג
 ףיוא ןזיוװעגנָא ןעמ טָאה ןבָאגסױא ןוא ןלַאנרושז ליפ ןיא ."גנונעפָאה
 ,ןטייצ עלַא ןופ טסּפױּפ ןטסערג םעד סלַא ןט-22 םעד ןַאשז

 םורָא ךיז טירטנעצנָאק ןט723 םעד ןַאשז ןופ קילקיצנע עיינ יד

 םולש ןופ םעלבָארּפ רעד -- רוד רעזדנוא ןופ םעלבָארּפ ןטסקיטכיוװ םעד

 ,טדערעג שרעדנַא ,טסייה סָאד .טלעוו רעטלייטעצ ַא ןיא ץנעטסיזקעָאק ןוא

 ןופ ,ןייז טשינ רעדָא ,ןייז ןופ --- "יב וט טָאנ רָא ,יב וט , ןופ ןינע ןַא

 , .טיױט רעדָא ןבעל

 רעקיליײה; רעד ,טסּפױּפ רעשילױטַאק ַא טָאה לָאמ ןטשרע םוצ

 ,טלעו רעצנַאג רעד ןיא ןקילָאטַאק עקיביולג ןענָאילימ ןופ ?רעטָאפ

 עלַא וצ רָאנ ,"ךעלעסּפעש. ענייז וצ רָאנ טשינ לעּפַא ןַא טימ ךיז ןדנָאװעג

 ןײלַא טָאה רעטס-23 רעד ןַאשז יװ ,םעד טול .ןליוו ןטוג ןופ ןשטנעמ

 יד ןכעלגעמרעד, -- קילקיצנע רעיינ ןייז ןופ ליצ רעד זיא ,ןבירשעג

 ױזַא ןשינעדנעטשרַאפ ןוא ןטקַאטנָאק עטיירב ןעמענרעטנוא ןקילָאטַאק

 טשינ ןשטנעמ טימ יװ ,(ןקילָאטַאק-טשינ) ןטסירק עטרעדנוזעגּפָא יד טימ

 ענעגנורדעגכרוד רעבָא ,סוטסירק סוזעי ןיא ןביולג םעד טימ ענעטכױלַאב

 "םיט יד ןזייל וצ ןעמַאזוצ ידכ ,טייקכעלרע ןוא לכש ןופ טכיל םעד טימ

3759 



 "וצפיוא גנובערטש יד :ןליוו ןטוג ןופ ןשטנעמ עלַא ןופ גנובערטש עטס

 ."טלעוו רעד ףיוא םולש םעד ןטלַאה

 ךיוא זַא ,טסּפױּפ ןשילױטַאק ַא ןופ רימ ןרעה לָאמ ןטשרע םוצ

 -- "?סוטסירק סוזעי ןופ ערעל רעד טימ ענעטכױלַאב-טשינ , ןשטנעמ

 ןייז ןענָאק -- "ןטסיסקרַאמ-ןטסיאעטַא; יד ,םעלַא רַאפ רע טניימ ָאד ןוא

 ."טייקכעלרע ןוא לכש ןופ טכיל , םעד טימ ןעגנורדעגכרוד

 ןכלעוו רַאפ -- קנַאדעג "רעשיסרוקיּפא; רענ'הפירט רעד ידכ זיא

 ,ןפיוה -רעטייש םעד ףיױוא טנערבעג עיציזיווקניא יד טָאה רעטלַאלטימ ןיא

 -ערוטשפיוא טשינ לָאז -- םרח ןיא ןפרָאװעג ךריק יד טָאה רעטעּפש ןוא

 ףיוא רעטס-223 רעד ןַאשז םיא טָאה ,העטעברַאטימ ענייז עטנעָאנ יד ןעמ

 ןיא ,קילקיצנע רעד ןופ לייט ןט-5 םעניא .טקיטכערַאב ןפוא ןקידנגלָאפ

 -לַאפ ןריציפיטנעדיא טשינ לָאמנייק ףרַאד'מ, :רימ ןענעייל ,159 טקנוּפ

 רעד ןופ ףוס ןוא תישארב ,רוטַאנ רעד ןגעוו סעירָאעט עשיּפָאזָאליפ עש

 -ַאיצָאס ,עשימָאנָאקע ,ןעגנוגעװַאב עשירָאטסיה טימ ,שטנעמ ןוא טלעוו

 יד ןופ ןעמוקעגפיוא ןענייז עכלעוו ,עשיטילָאּפ רעדָא עלערוטלוק ,על

 גנַאלקניא ןיא ןענייז ןעגנוגעװַאב יד ביוא ,סנקירעביא , ..."סעירָאעט

 סעיצַאריּפסַא עטכערעג יד ןרעפטנערַאפ ןוא ,לכש ןופ ןּפיצנירּפ יד טימ

 סָאװ ,ןטנעמעלע עוװיטיזָאּפ ערעייז ןענעקיײלּפָא ןָאק רע ,שטנעמ ןופ

 ."? טריבָארּפַא ןרעו וצ טרעוװ ןענייז

 יונעג ןיוש רימ ןסייוו ָאד .םירוביד ערָאלק רָאג ןיוש רימ ןרעה ָאד

 ,טנימ רע ןעמעוו ןוא טדער טסּפױּפ רעד ןעמעוװ ןגעוו

 :ןפוא ןקידנגלָאפ ףיוא ןשטייטסיוא קנַאדעג ןייז ןעמ ןָאק ץרוק

 -ַאב סָאװ ,םעד טימ רעלעפ םעד ןריציפיטנעדיא טשינ לָאמניײק רָאט'מ,

 -ָאעט עשיפָאזָאליפ עטפַאהרעלעפ ַא עקַאט זיא םזיסקרַאמ רעד .םיא טייג

 -ַאב עכעלטפַאשלעזעג עקיטכעמ ןעמוקעגפיוא ןענייז ריא ןופ רעבָא ,עיר

 עלענָאיסעּפָארּפ ,גנוגעװַאב-רעטעברַא עשיטסילַאיצָאס ַא יװ .,ןעגנוגעוו

 רעדילגטימ יד .ַא .א .,גנוגעווַאב-םולש ַא ,(סנָאינוי-דיערט) ןענייארַאפ

 -רעלעפ , ןיא עקַאט ןביולג ןעגנוגעװַאב עקיזָאד יד ןופ ןטסיוויטקַא ןוא

 ןליצ עכעלשטנעמ-ףיט וצ ךָאד ןבערטש ייז רעבָא ,םזיסקרַאמ "ןטפַאה

 ,רימ ןוא ,ונ .םולש וצ ,גנורעדירברַאפ-רעקלעפ וצ ,רשוי ןלַאיצָאס וצ ---

 ןייג טשינ ןעמ לָאז סָאװרַאפ ָאט ,םעד וצ ךיוא ךָאד ןבערטש ,ןקילָאטַאק

 זדנוא רַאפ ןיא גנואיושנָא:טלעװ עשיפָאזָאליפ רעייז טשינ ? ןעמַאזוצ

 ,"ףמַאק רעייז ,ליצ רעייז ,גנובערטש רעייז רָאנ ,קיטכיוו
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 (טלעװ רעד ףיוא םולש) "סירעט ןיא םעצַאּפ, קילקיצנע רעד ןיא

 -עדָאפ ןייז זָאלסימָארּפמָאק ןוא ףרַאש רעטס-23 רעד ןַאשז טריטנעצקַא

 רעד ןופ לייט ןטירד םעניא .רעקלעפ עלַא רַאפ טכער עכיילג ןופ גנור

 עשיטילָאּפ עלַא :ןרעלקרעד רימ; :80 טקנוּפ רעד טעטיױל קילקיצנע

 ןוא ןטכער עקיטייזנגעק עבלעז יד ןבָאה (.ג .ט -- תוכולמ) ןטפַאשניימעג

 ןטימ גנַאלקנייא ןיא ןעגנואיצַאב ערעייז ןריזינָאמרַאה ןפרַאד ייז .ןטכילפ

 ןיא ןוא טעטירַאדילָאס רעוויטקַא ןופ טסייג ןיא ,טייקיטכערעג ןוא תמא

 ןשטנעמ ןשיװצ טשרעה סָאװ ,ץעזעג עשילַארָאמ עבלעז סָאד .טייהיירפ

 ,"תוכולמ ןשיװצ ןעגנואיצַאב יד ןרילוגער ךיוא ףרַאד

 ,8/ ,86 ןטקנוּפ יד ןיא ףיוא רֶע טזייו ,םעד וצ גנוצנעגרעד סלַא

 ;רוטַאנ רעד טיול ךיילג ןענייז ןטפַאשניימעג עשיטילָאּפ עלַא זַא ,9

 -רַאפ ףיוא ןוא גנולקיװטנַא ,ץנעטסיזקע ףיוא טכער ןבָאה עלַא -- 

 ;"ןריזילַאער וצ סָאד ןעלטימ עקיטיונ יד ןגָאמ

 -רעביא ריא ןצונוצסיוא טכער ןייק טשינ טָאה הכולמ םוש ןייק, --

 וצ טעטכילפרַאפ זיא ,טרעקרַאפ רָאנ ,ןרעכַאװש םוצ גוצַאב ןיא טכיוועג

 רעד ןופ סערגָארּפ םענײמעגלַא םעד רַאפ גָארטײב ןרעסערג ַא ןבעג

 ; ?טייהשטנעמ

 -טנַא ןעמ ףרַאד תוכולמ עלַא ןופ ןסערעטניא-סנבעל יד ןיא, --

 ףיוא (.ג .ט -- ןעגנוכיירגרעד ןופ) שיוטסיוא םעד ןציטש ןוא ןעלקיוו

 ;"ןטיבעג עלַא

 רעד טל .םזיסַאר ןופ רוּפש ןדעי סיוא טסילש תמא רעד, --

 ןוא ערעכעה ןשינעפעשַאב עכעלשטנעמ ןייק טשינ ןריטסיזקע רוטָאנ

 (טייקלבָאנ) רעייז ןיא ךיילג עלַא ןענייז רוטַאנ רעד טיול :ערעקירעדינ

 ."טייקידסוחי

 רעד, זַא ,רעטס:22 רעד ןַאשז ףיוא טזיוו 97 טקנוּפ ןיא

 -יצ ןוא ןרוטלוק ענעדישרַאפ ןופ ןשטנעמ ןופ טקַאטנָאק רעכעלגעט-גָאט

 לעוטקעלעטניא ןוא קיטסייג קיטייזנגעק ךיז טרעכיירַאב סעיצַאזיליװ

 יד (ןּפַאזנײרַא) ןרילימיסַא וצ ויסערגָארּפ טייקכעלגעמ יד ייז טיג ןוא

 ."ןטרעװ עקיטייזנגעק

 -עפָאװַאב םעד ןגעק סױרַא ףרַאש טערט טסינַאמוה:טסּפוּפ רעד

 ןוא רעמיטכייר עלעירעטַאמ עקיזיר ןייא טגנילש רעכלעוו ,געיעג-גנונ

 רָאפ טמוק סָאד ןוא .רעקלעפ יד ןופ סעציײלּפ יד ףיוא רעווש ךיז טגייל

 ןעלטימ עקיטיונ יד ןלעפ רעדנעל ליפ ןיא ןעוו ,טייצ רעבלעז רעד ןיא
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 קילקיצנע רעד ןיא טביירש רע .לַאיצָאס ןוא שימָאנָאקע ךיז ןעלקיװטנַא וצ

 טגניווצ ,ןפָאװ-םָאטַא טריצודָארּפ הכולמ ןייא ביוא ,, : (120 ןוא 109 ןטקנוּפ)

 -םיואמוא ןיא רעקלעפ יד ןבעל םורַא ױזַא .ןָאטוצכָאנ עטייווצ יד סָאד

 ; שיטַאמַארד רעטס-22 רעד ןַאשז סיוא טיירש ךיוא רַאפרעד ."דחּפ ןכעלרעה

 "כיילג ַא ךרוד טריפ !געיעג"סגנונעפָאװַאב םעד רעביא טסייר;

 -ַאק טרעוװרַאפ !ןסַאּפַאז רעװעג עטלמַאזעגנָא יד ןופ עיצקודער עקיטייצ

 וצ:טערט !רעװעג-םָאטַא טימ ךיז ןצונַאב וצ ךעלרעייפ ןוא שירָאגעט

 !לָארטנָאק ןקירעהעג ַא רעטנוא גנונעפָאװטנַא רענײמעגלַא ןַא וצ ךיילג

 ןייק זַא ,רָאלק ןרעוו זומ עלַא רַאפ !זָאכיסּפ-המחלמ םעד וצ ףוס ַא טכַאמ

 ,רעוװעג ןופ חוכ םעד טימ טרילוגער ןרעוו טשינ ןענָאק ןעמעלבָארּפ םוש

 רעקיצרַאה ןוא טייקיטכערעג ,שינעדנעטשרַאפ רעקיטייזנגעק ךרוד רָאנ

 םעד ןצונ עלַא ןעגנערב ןָאק םולש רעליבַאטס ַא רָאנ !טעטירַאדילָאס

 "!טייהשטנעמ רעצנַאג רעד ,רעקלעפ יד ,החּפשמ רעד ,דיהי

 ןקיצניא םעד רעטס-223 רעד ןַאשז טעז םולש ןליבַאטס םעד ןיא

 יונעג סיוא טנכער רע עכלעוו ,שטנעמ ןופ ןטכער יד ןריזילַאער וצ געוו

 יד ןיא ,?סירעט ןיא םעצַאּפפ קילקיצנע רעד ןופ לייט ןטשרע םעניא

 :טרָאד ןענעייל רימ .27 ןוא 11 ןטקנוּפ

 -רַאפ םיא ןענייזס וװ ,ןבעל ַא וצ טכער טָאה שטנעמ רעדעי, --

 -יצידעמ ,ורּפָא ,גנוניוו ,שובלמ ,גנורענרעד יװ ,ןעלטימ עלַא טרעכיז

 .סונעג "רוטלוק ,גנורעכיזרַאפ עלַאיצָאס ,ףליה עשינ

 םיא ףרַאד עכלעוו ,טעברַא ףיוא טכער טָאה שטנעמ רעדעיג ---

 ןייז ןפיירגנָא טשינ ןלָאז עכלעוו ,ןעגנוגנידַאב ןיא ןרעו טרעכיזרַאפ

 ,לַארָאמ ןוא טנוזעג

 ןָאזרעּפ ןיז ןופ טקעּפסער ףיוא טכער טָאה שטנעמ רעדעי , --

 ."ךובכ ןוא עדריוו ,טייהיירפ ןייז

 -ַפָא לָאז הכולמ יד זַא ,רעטס-223 רעד ןַאשז טרעדָאפ ךיוא רַאפרעד

 ןשיוװצ טייהכיילגמוא עלערוטלוק ןוא עלַאיצָאס ,עשימָאנָאקע יד ןפַאש

 ןשטנעמ עלַא ןופ טייהכיילג יד; .דנַאל ןופ רעניווונייא ןוא רעגריב יד

 ,עסַאר ןופ עיצַאנימירקסיד עדעי ןעלטימ עלַא טימ ןפמעקַאב וצ טרעדָאפ

 ."טייקירעהעגנָא (ןסָאלק) עלַאיצָאס ,טכעלשעג

 ,רָאטַאמרָאפער ןוא טסינַאמוה רעטיורג רעד ,רעטס-22 רעד ןַאשז

 -ַאוצ ןוא גָאלַאיד ןכעלטניירפ ַא ןופ ךַאילש ןטיירב ַא טנכייצעגנָא טָאה

 "יירפ ןוא עקידנביולג ,ןקילָאטַאק-טשינ ןוא ןקילָאטַאק ןשיווצ טעברַאנעמ
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 ,ןטסיסקרַאמ ןוא סוטסירק סוזעי ןופ ערעל רעד טימ ענעטכיולַאב ,רעקנעד

 ןוא גנונעדרָא (רעזַאושזרוב) רעשיטַארקָאמעדילַארעביל ַא ןופ רעגנעהנָא

 עלַא ,לבָאנ ןענייז עלַא ,ךיילג ןענייז עלַא, .רעשיטסילַאיצָאס ַא ןופ רעיוב

 ןיא ןבעל ךעלשטנעמ ךעלקילג ַא וצ ןבערטש סָאװ לופטרעוו ןענייז יד

 ןוא ןשינעפרעדַאב ענייז ,שטנעמ םעד רַאפ גנוטכַא ןוא דובכ טייהיירפ

 ."טכער עכעלריטַאנ

 רעסיורג ַא ןופ ץיּפש ןיא טלעטשעג ךיז טָאה רעטס-23 רעד ןַאשז

 ריא טָאה עכלעו ,ךריק רעשילױטַאק רעד ןופ גנוגעװַאב-סגנואיינַאב

 עלַאיצָאס ,עשימָאנָאקע ,עשיטילָאּפ עלַאסָאלָאק יד וצ ןסַאּפוצ טפרַאדעג

 טייהשטנעמ יד ןעמונעגמורַא ןבָאה סָאװ ,ןעגנורעדנע עלערוטלוק ןוא

 .גירק-טלעוו ןטייווצ ןכָאנ

 ןטייצ עלַא ןופ טסּפױּפ רעטסערג רעד זיא רעטס-23 רעד ןַאשז

 ןצעזעג עריא ןוא עטכישעג רעד ןופ גנַאג םעד טּפַאכעגפיוא טָאה סָאװ

 ענייז יו ןענַאטשרַאפ רעסעב ייז טָאה ,םירעױוּפ עמערָא ןופ ןוז ַא ,רע

 -צעל יד ןיא טיירגעג ןערב טימ רע טָאה ךיוא רַאפרעד .רעײגרָאפ-לדַא

 רע ןכלעוו ,ליסנָאק רענַאקיטַאװ ןטייוצ םעד ןבעל ןייז ןופ ן'העש עט

 רָאי ןבלַאהטרעדנַא ,1962 רעבָאטקָא ןט:21 םעד טנפערעד ךָאנ טָאה

 ,טיוט  ןייז רַאפ

 -לױטַאק רעד ןופ גנַאגוצ רעיינ רעד ,ןעגנורעדנע עלַאסָאלָאק עלַא

 -ָאמעדילַאקידַאר יד ןוא ךַארּפש עיינ יד ,ןעמעלבָארּפ ליפ וצ ךריק רעש

 שיטקַארּפ ןענייז עכלעוו ,עכעלטסייג ליפ ןשיװצ ןצנעדנעט עשיטַארק

 "ער רעטקעריד ַא ןענייז -- ליסנָאק ןטייווצ ןכָאנ ,טרָאװ םוצ ןעמוקעג

 ןעקנַאדעג ענייז ןופ ןטס'23 םעד ןַאשז ןופ טַאקיפיטנָאּפ ןופ טַאטלוז

 עשידיי סָאד ןעקנַאדרַאפ וצ טָאה ךיוא םיא .ןוויטקעריד ןוא ןעגנוזיײװנָא

 -ןדיי םוצ ךריק רעשילױטַאק רעד ןופ ןעגנורעדנע עלַאקידַאר יד קלָאפ

 .םעלבָארּפ

 ,(1963 ןברָאטשעג) ןטס-23 םעד ןַאשז טסּפוּפ ןופ ןבעל םייב ךָאנ

 רעד ןיא עיצקַא:סגנוטער רעטיירב ןייז ןגעו טדערעג ליפ ןעמ טָאה

 "ושזד ָאלעשזדנַא ּפוקסיב-יצרַא סלַא .ןדיי עטָארדַאב יד רַאפ הפוקתדיצַאנ

 -נעל ליפ ןיא עכעלטסייג עשילױטַאק טרימרַאלַא רע טָאה ילַאקנָאר עּפעז

 -סױרַא טָאה סָאװ ,קלָאפ ןופ רעדניק עטָארדַאב יד, ףליה ןגָארט וצ רעד

 רענַאקיטַאװ רעקירָאי-גנַאל סלַא ."ןסוטסירק סוזעי ,ןוז סטָאג ןבעגעג

 רעשילָאטסָאּפַא 1944 טניז ןוא ייקרעט ,דנַאלנכירג ,עירַאגלוב ןיא טַאגעלעד
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 "נָא טַאהעג רע טָאה ,ךיירקנַארפ ןיא (טסּפוּפ ןופ רָאדַאסַאבמַא) סויצנונ

 -רָאפ ןייז ביוא .עּפָאריײא ןיא םיחלג ןוא ןּפוקסיב ליפ ייב גנוטכַא ןוא ןעז

 ,1943 ןופ השרד רָאי-יינ רעד ןיא טָאה ,רעט-12 רעד סויּפ טסּפױּפ ,רעייג

 ןוא ןדיי יבגל דיסָאנעג ןשיצַאנ ןיא ןעזעג ,ןעגנוטערטסױרַא ערעדנַא ןוא

 טָאה ,"טייהשטנעמ רעקידניז רעד רַאפ ףָארטש סטָאג, רעקלעפ ערעדנַא

 טנכייצַאב ילַאקנָאר ּפוקסיב-יצרַא רעד ,טייצ-ליורג רעבלעז רעד ןיא

 -רעטַאעט יד ףיוא ןעוו ."רעדניק ענייז ןוא טָאג ןגעק ןכערברַאפ , סלַא סָאד

 עסעיּפ יד ןזיוװַאב 1962 טייז ךיז טָאה עקירעמַא ןוא עּפָאריײא ןיא סעניב

 -רַאפללעטש רעדק .נ .א טוהכָאה ףלָאר גרוטַאמַארד ןשישטייד-ברעמ ןופ

 סלַא ןט-12 םעד סויּפ טסּפױּפ ןפיוא ךעלטייד ןָא טזייוו רע וװ ,"רעטערט

 ןדיי ןגעק ןכערברַאפ-ןסַאמ ןשיצַאנ ןרַאפ ןכעלטרָאװטנַארַאפטימ ןטקעריד

 -ירָאטױא עכעלטלעוו ןוא עזעיגילער ,ןטסילַאנרושז ,רעביירש ליפ ןבָאה

 ,ןטס-23 םעד ןַאשז םיא טלעטשעגנגעקטנַא ,ןטעט

 ןגעו קנַאדעג םעד טגָאזעגסױרַא רע טָאה ןרָאי-המחלמ יד ןיא ןיוש

 הנומא עשילױטַאק יד ןכלעו טימ ,"ןדיי וצ סָאה ןשירעכערברַאפ םעד;

 ןעזעג םיא ןיא טָאה רע .עקיביױלג עריא ןופ ןענָאילימ טמסרַאפ טָאה

 ךעלטסירק ןוא ךעלשטנעמ ןייז ,ןלַאבינַאק עשיצַאנ יד רַאפ רַאּפשנָא ןַא

 רעקילייה , ןוא ךריק רעד רַאפ טרעטַאמעג רעהפיוא ןָא םיא טָאה ןסיוועג

 עקיטכיו טריפעגסיוא טָאה רע ןעמָאנ סנעמעוו ןיא ,(ןַאקיטַאװ) *טָאטש

 -עגרעטנוא טָאה רע עכלעוו ,טירש עטשרע ענייז ןופ ענייא ןוא ,סעיצקנופ

 -ָאטקָא ןט-28 םעד ןבילקעגסיוא) טסּפױּפ ןרָאװעג זיא רע רָאנ יוװ ,ןעמונ

 וצ עכעלטסייג עשילױטַאק עלַא וצ לעפַאב רעד ןעוועג זיא ,(1958 ,רעב

 (חסּפ ןכעלטסירק םעד רַאפ) "תוליפת עקיטיירפ-סיורג; יד ןופ ןקיטייזַאב

 זיצערּפ רעמ .ןדיי "עיירטעג-טשינ יד , ןגעוו ךיז טדער'ס וװ ,ץַאז םעד

 ןגעק רקש-ליורג טימ טצעה ןעמ יוװ ,ןגָאז טפרַאדעג ןעמ טָאה ,טדערעג

 זַא ,ןזיועגפיוא ייברעד טָאה רעטס-22 רעד ןַאשז ,ןשטנעמ עקידלושמוא

 ןסוטסירק ןופ ןדייל יד; זַא ,יונעג טגָאז םזיכעטַאק רעכעלטסירק רעד

 ןופ דניז יד ןפיױוקּפָא ןופ טקַא סלַא טָאג ןופ ןעזעגסיורָאפ ןעוועג ןענייז

 ךעלטרָאװטנַארַאפ ןענייז ןיילַא ןדיי טשינ זַא ,טיײדַאב סָאד ."ןשטנעמ עלַא

 ןוא ןימ רעכעלשטנעמ רעצנַאג רעד רָאנ ,ןסוזעי ןופ טיוט םעד רַאפ

 .רעדנוזַאב שטנעמ רעקידניז רעדעי

 טגָאזעג רעקיטכיר רעדָא ,עטכעלש יד טשינ זַא ,לפייווצ ןָא זיא'ס

 טנעמַאטסעט םעיננ םעד ןופ עיצַאטערּפרעטניא עשלַאפ קיניזטסוװַאב
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 וצ ןטס*22 םעד ןַאשז ןגױװַאב טָאה (לביב רעד ןופ לייט עכעלטסירק)

 םיא טָאה עכלעוו ,טפַארק-ביירט יד .גנושטייטסיוא רעיינ ַא טימ ןעמוק

 רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ןעמענוצרעטנוא ןסיוטשעג

 ,קלָאפ ןשידיי ןופ טקַא-עיצַאטיליבַאהער ןעמָאקלופ ַא ,ךריק רעשילױטַאק

 סעצעה ןוא סנגיל עקידתורוד עלַא ןופ ןשַאװנײיר םיא לָאז רעכלעוו

 ,ןשינעעשעג עקיטכיוװ ייווצ ןעוועג ןענייז ,הנומא רעכעלטסירק רעד דצמ

 ןכערברַאפ ןשירבַאקַאמ ןגעק רעקלעפ עלַא ןופ זיורבפיוא רעד

 גנואײטשטנַא יד ןוא קלָאפ ןשידיי ןגעק ןעגנַאגַאב זיא םזיצַאנ רעד סָאװ

 עטריאילַא יד ןופ גיז ןופ טַאטלוזער סלַא רָאנ טשינ ,לארשי-תנידמ ןופ

 -.רעד ןופ עיצקַאער רעד ןופ ךיוא רָאנ ,םֹזישַאפ םעניורב םעד רעביא

 -סכעה רעשילױטַאק ןוא טסינַאמוה רעפיט רעד .ןסיוועג-טלעוו ןטרעטיש

 יד ביוא ןַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה ,רעטס-22 רעד ןַאשז ,טעטירָאטױא רעט

 ןטרעדיושעגפיוא םעד ףיוא ןרעפטנע טשינ טציא טעװ ,ךריק עכעלטסירק

 ריא קידנעטש ףיוא יז טרילרַאפ ןשטנעמ עכעלרע עלַא ןופ ןסיוועג

 ,הנומא סלַא גנוטיידַאב ןוא טעטירָאטיױא

 םעד טלייטרוארַאפ ;"טנעמוקָאד רעשידיי, ןייז
 םזיטימעסיטנַא

 ןַאשז ןופ הליפת יד ןעמוקעג םעד ךָאנ ךיילג זיא ךיוא רַאפרעד

 זדנוא ביגרַאפ טָאג; :רעטרעװ יד טימ ןָא ךיז טביוה סָאװ ,ןטס-23 םעד

 רעד ."ןדיי יד ףיוא ןפרָאװעג ןבָאה רימ עכלעוו ,תוליכר יד רַאפ דניז יד

 יז ףיט יו ,טוג טסייו רע .סיוא טשינ יז טנכער טסּפױּפ רעסיורג

 ןטסירק ןענָאילימ ןופ ןייזטסוװַאב ןיא ןיירַא תורוד ןופ ךשמ ןיא ןענייז

 בילוצ זיא ס טולב שידיי קידלושמוא טימ םי רעקיזיר ַא רַאפ סָאװ ןוא

 רעד זַא -- רעכיז רע טסייוו ךַאֹז ןייא ךָאנ ןוא .ןרָאװעג ןסָאגרַאפ ייז

 ןופ ןזיירק עטיירב םורַא טמענ סַאה-ךדיי רעשירַאברַאב ,רעשיגָאלָאָאז

 ןפוקסיב ,ןּפוקסיב-יצרַא ןלַאנידרַאק -- "סרעטָאפ עקילייה , עשילױטַאק

 ןוא עקיבױלג עלַא ןעגנערב וצ רע טסילשַאב רַאפרעד .םיחלג ליפ ןוא

 לָאז סָאװ ,טנעמוקָאד קידנעטש ףיוא ןקידנטכילפרַאפ ַא רעריפ ערעייז

 ןקידתורוד םעד ןופ קלָאפ עשידיי סָאד ןעיײרפַאב לָאמעלַא רַאפ לָאמניײא

 ןוא רעריפ עזעיגילער ,הנומא רעכעלטסירק רעד דצמ סַאה ןוא רקש

 ,טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא ןטסירק ןענָאילימ
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 -סיה םעד ןערב ןכעלטנגוי טימ רע טיירג רָאי 80 ןופ רעטלע ןיא

 ןטנעמוקָאד עשירָאטַאמרָאפער ,עקיטכיוו ליפ ןשיוװצ .(1 ליסנָאק ןשירָאט

 ןטשרע םוצ ."טנעמוקָאד ןשידייא ןטמירַאב םעד ךעלנעזרעּפ רֶע טביירש

 עשידיי סָאד טריטיליבַאהער םָאקלופ טסּפיּפ רעשילױטַאק ַא טָאה לָאמ

 ,טסייה סָאד) טָאג טעגרהרעד ןבָאה וצ ןכערברַאפ ןטשרמולכ ןופ קלָאפ

 רעשילױטַאק רעד ןופ טכַאמ עטסכעה יד טָאה םורַא ױזַא ,(סוטסירק סוזעי

 עלַא ןופ ןברק ןקידלושמוא ןקידתורוד םעד ןשַאװעגנייר רָאנ טשינ ךריק

 רעגלָאפרַאפ ענייז טקידלושַאב ךיוא רָאנ ,תוחוכ ערענָאיצקַאער ערעטצניפ

 .טסירק רעד ןופ ןעמָאנ ןיא םיא ןגעק טצעהעג ןבָאה סָאװ ,עלַא יד ןוא

 יד, זַא ,ןזיוװעגנָא קיטייצכילג טרעװ טנעמוקָאד ןיא .הנומא רעכעל

 טנעמַאטסעט םעיינ ןופ קלָאפ עכעלטעג סָאד ןוא ןעמהרבא ןופ רעדניק

 :"ןעגנודניברַאפ עקיטסייג ךרוד טקינייאעג ןענייז (ןטסירק יד טסייה סָאד)

 רעד ןופ רעטסעװש ערעטלע יד; שיטקַאפ זיא הנומא עשידיי יד זַא

 ןוא עטשרע יד) לײטדנַאטשַאב ַא ך"נת רעשידיי רעד ; "רעכעלטסירק

 רעדא -- קלָאפ עשידיי סָאד :לביב רעכעלטסירק רעד ןופ (ערעסערג

 ןענייז םוטנטסירק סָאד ןוא םזיַאדוי רעד :?טָאג ייב רעדורב רערעטלע

 "רַאפ ,עטקינייאעג שינָאמרַאה רָאנ ,סנביױלג עכעלצעזנגעק ןייק טשינ

 -ַאטסעט ןטלַא ,סעיגילער עדייב רַאפ ןעמַאזניימעג םעד ךרוד עטרעדורב

 עכעלברעטשמוא ןוא "עקילייה , עמַאזניימעג ,(ך"נת רעשידיי רעד) טנעמ

 ,םיאיבנ

 ןיא םזיטימעסיטנַא םעד ףרַאש טלייטרוארַאפ טנעמוקָאד רעד

 ןוא ןזעיגילער ןדעי שירָאגעטַאק ּפָא-טפרַאװ רע יו טקנוּפ ;טפנוקוצ רעד

 ןכעלטסירק ןטסקיטכיװ ןוא ןטשרע םוצ הריתס ןיא ןענייז סָאװ ,סַאה-ןסָאר

 ןטנעָאנ םוצ עביל ןגעוו -- טָאבעג

 א ַ*
* 

 טנפעעג ךיז ליסנָאק רענַאקיטַאװ רעט-2 רעד טָאה ,ןסייוו רימ יו

 ,1965 רעבמעצעד ןיא טקידנערַאפ ךיז ןוא ,1962 רעבָאטקָא ןט-11 םעד

 רעד .רעטס-23 רעד ןַאשז ןברָאטשעג זיא (1963 ןיא) טייצנשיווצ ןיא

 -עג טלעטשעג זיא ,טיירגעגוצ טָאה רע ןכלעוו ,"טנעמוקָאד רעשידיי;

 גנַאג ןיא ,טיוט ןייז ךָאנ רָאי ַא גנומיטשּפָא ןוא עיסוקסיד רעד וצ ןרָאװ

 ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןיוש רעבָא ,ליסנָאק ןט-2 ןופ ןטַאבעד יד ןופ
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 םעד לָאּפ (1962 רעבמעצעד ןטס721 םעד) טסּפױּפ םענעבילקעגסיואדיינ

 ַאטסיטַאב (ןַאשז) ינַאװָאשזד ןַאלימ ןופ ּפוקסיב ןקידרעירפ םעד ,ןט'6

 רעטס-22 רעד ןַאשז טָאה ןבעל ןייז ןופ ןהעש עטצעל יד ןיא .יניטנָאמ

 עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא) ַאעב לַאנידרַאק םעד ןלעפַאב וצ ןזיװַאב ךָאנ

 טערקעד , ןיא לָאז רע (ליסנָאק רענַאקיטַאװ ןט-2 ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ

 רעד .ןדיי ןגעוו לטיּפַאק לעיצעּפס ַא ןריפניירַא (2"םזינעמוקע ןגעוו

 ,"טנעמוקָאד רעשידייי רעד ןעוו רעבָא .טריפעגסיוא ןרָאװעג זיא לעּפַאב

 ןרָאװעג טלעטשעגרָאפ זיא ,ןטס-22 םעד ןַאשז ןופ עיצקַאדער רעד טיול

 טָאה ,ךריק רעשילױטַאק רעד ןופ "סרעטָאפ עקילייה, עטלמַאזרַאפ יד

 יד ןגעק ןטָארטעגסױרַא ןענייז עטשרע יד .םערוטש ַא ןפורעגסױרַא רע

 ןוא יירד יד זַא ,ןזיוװעגנָא ןבָאה ייז .רעדנעל עשיבַארַא יד ןופ ןּפוקסיב

 -עגסיוא ןענייז רעדנעל עשיבַארַא יד ןיא ןקילָאטַאק ןָאילימ רעבלַאה ַא

 ןעמונעגנָא ןרעװו לָאז טנעמוקָאד רעד ביוא ,סעיסערּפער ףיוא טלעטש

 טקַא-עיצַאטיליבַאהער רעד בוא זַא ,טרעלקרעד "ךעלרעייפ , ןבָאה ייז

 "סױרַא עיזַא ןוא עקירפַא ץנַאג טעװ ,טמיטשעגּפָא ןרעוו לָאז ןדיי יבגל

 ןַאקיטַאװ םעד ןוא ךריק רעשילױטַאק רעד ןגעק ןטערט

 "טסעפ טָאה רע .קיצרַאהנפָא ןעוועג זיא ּפוקסיב-יצרַא רענַאביל רעד

 טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד קלָאפ ןשידיי ןופ ןעמענּפָארַא סָאד זַא ,טלעטשעג

 -ַאּפ עקיטכיוו רָאג ןבָאה ןָאק (טָאג ןענעגרהרעד רַאפ) "ָאידיציעד , רַאפ

 טקנוּפדנַאטש ןכעלטסירק ןוא לביב רעד טול , .ןצנעוװקעסנָאק עשיטיל

 וצ טָאג ןופ ןרָאװעג טּפשמרַאפ ןדיי יד ןענייז --- טרענודעג רע טָאה ---

 טקיציײירקעג ןבָאה ייז לייו ,דנַאלרעטָאפ רעייז ןופ ןבירטרַאפ ןרעוו

 םעד "זייווַאב ןרעכיז, סלַא טכַארבעג רע טָאה ייברעד ."ןסוטסירק סוזעי

 ןיא) ןטסילעגנַאװע עכעלטסירק עטשרע יד ןופ םענייא ןופ ןטנכייצרַאפ

 טאה'מ ןעװ טנעמָאמ ןיא) ןומה ןופ יירשעגסיוא (טנעמַאטסעט םעיינ

 זדנוא ףיוא ןלַאפ טעװ טולב ןייזפ :(ירצונה עשוהי טיוטעג (3 טשרמולכ

 ןוא יירשעגסיוא םעד טרעהעגסיוא ןבָאה לָאז טָאג ."ןיז ערעזדנוא ןוא

 ,(קלָאפ ןשידיי ןופ) לארשי ןופ תורוד עקידנעמוק עלַא טפָארטשַאב

 -רַאפ) "ָאידיציעד , ןופ טריטיליבַאהער ןרעוו ןלָאז ןדיי יד ביוא;

 "יצרַא רענַאביל רעד טריטנעמוגרַא טָאה -- (טָאג ןטיוט רַאפ ןכערב

 -עג זיא לארשי ןופ ןביירטרַאפ רעייז זַא ,טיידַאב סָאד טלָאװ --- ּפוקסיב

 עזעיגילער ַא ןעמוקַאב ייז ןטלָאװ םורַא ױזַא .טייקיטכערעגמוא ןַא ןעוו
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 רעד רַאפ ןוא "דנַאל ןקילייה, ןיא רעקקירוצ רעייז רַאפ גנוקיטכערַאב
 ."לארשי תנידמ ןופ גנוקיטסעפַאב ןוא גנואײטשטנַא

 גונעג ַא ןעמוקעג זיא ןּפוקסיב עשילױטַאק עשיבַארַא יד ףליה וצ
 ןוא עשיאעּפָאריײא ערענָאיצקַאער ,עוויטַאװרעסנָאק יד ןופ עּפורג עסיורג
 -ַאטיא ןופ ּפוקסיב) ילרַאק יו ,ןטימעסיטנַא עשיגָאלָאָאז ,ןּפוקסיב ערעדנַא
 -עדנַא ןוא (ךיירקנַארפ) רבעפעל ,(עינַאּפש ןופ) רעיאמ עד ָארטסַאק ,(עיל
 ןצנַאג םעד ןפרַאװּפָא ללכב ףרַאד ןעמ זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה עכלעוו ,ער
 רענַאקיטַאװ ןט7-2 ןפיוא ןבָאה "ףקילייה , עבלעז יד ."טנעמוקָאד ןשידיי
 ןכלעוו ןגעק שירָאגעטַאק ןטָארטעגסױרַא ןענייז ןוא ןפרָאוועגּפָא ליסנַאק
 ,ןטסיעטַא יד טימ גָאלַאיד זיא'ס

 -נָא ןּפוקסיב עפורג רעסיורג ַא ןופ טפַאשרענגעק ענעסיברַאפ יד
 "טנעמוקָאד ןשידיי; םוצ (250) ליסנָאק רענַאקיטַאװ ןט-2 ןפיוא עדנזעוו
 סָאװרָאנ טָאה סָאװ ןט-6 םעד לָאּפ טסּפױּפ םעיינ םעד ןקָארשרעד טָאה
 -פמַא טָאה רע ןטס-22 םעד ןַאשֹז ןופ טױט ןכָאנ ,ןָארט םעד ןעמונרַאפ
 טָאה'ס יװ ,עיסרעו עטשרע יד ןריגַאדעררעביא ידכ ,ןינע םעד טגייל
 "צעל רעד ףיוא ,רעטעּפש רָאי ַא טציא ןוא .רעייגרָאפ ןייז ןבירשעג ריא
 -ַאטקָא ןט-28 םעד) ליסנָאק רענַאקיטַאװ ןט-2 ןופ (רעט-4) עיסעס רעט
 -סיוא, רעיינ ַא עטלמַאזרַאפ יד ןרָאװעג טלעטשעגרָאּפ זיא (1965 רעב
 טרָאד טלעטש רעט-6 רעד לָאּפ ,"טנעמוקָאד רעשידיי, ,"רעטרעסעבעג
 עיצּפעצנָאק רעד ןגעק ללכב סױרַא טערט ךריק עשילױטַאק יד זַא ,טסעפ
 זיא סע ןענעגרה טשינ ןעמ ןָאק טָאג .(טָאג ןענעגרה) ?ָאידיציעד , ןופ
 ךָאד רע טלָאװ ןַאד .טָאג ןטױט לָאז שטנעמ ַא זַא ,ןיזמוא רעשיגָאל ַא
 רעד ןעמונעגסױרַא טרעוו ךיוא רַאפרעד .טָאג יו רעקרַאטש ןעוועג

 "טָאג טעגרהרעד טשינ ןבָאה ןדיי יד; זַא ,קנַאדעג ןוא ץַאז רעקידרעירפ

 "עג ןבָאה ןדיי יד; -- זַא ,ץַאז םעיינ ַא ךרוד ןטָארטרַאפ ןרָאװעג זיא רע

 "טָאג ןענעגרה וצ (הנווכ) ץנעטניא ןַא טָאה

 ףרַאד'מ ןוא ןפָארטש טשינ ךָאד ןעמ ןָאק הנווכ ַא רַאפ ןוא ,ונ

 ןוא ןדיי יד טימ ןסיירוצנייא טשינ ידכב ןוא .ןריטיליבַאהער טשינ ךיוא

 -ַאב "הנוכ , רעד טימ ןרעװ ,ןרָאטַאמרָאפער-ןּפוקסיב לָאצ עסיורג יד

 ,הפוקת רעטייו רענעי ןופ עשירָאטסיה יד דיי "ענעיק רָאנ טעטסַאל

 םעיינ ןיא ."רעגנעהנָא ןוא רעשרעה ערעייז , רָאנ ,עלַא טשינ סָאד ןוא

 -רַאפ ןשירָאגעטַאק ןגעוו טרָאװ ןייק ָאטשינ ןיוש זיא "טנעמוקָאד ןשידייג

 רעד ןַאשז טרילומרָאפ סָאד טָאה ס יו ,םזיטימעסיטנַא םעד ןלייטרוא
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 סָאװ ,(טרעױדַאב ךריק עשילױטַאק יד) רָאנ טרעױדַאב ןעמ .רעטס'3
 ,ךיז טײרּפשרַאפ םזיטימעסיטנַא רעד

 -יגירַא רעד ןופ קעװַא טייוו רָאג זיא סָאװ ,עיסרעוו עקידרעסַאװ יד
 -נָאק ןוא עיצקַאער רעשיבַארַא רעד רַאפ החנה ַא ןעוועג זיא ןוא רעלענ
 1762 טימ טמיטשעגּפָא ןרָאװעג ךעלדנע ןזיא ,ןּפוקסיב עוויטַאװרעס
 "נָאק טשינ ןוא טייקיביגכָאנ יד רעבָא ןגעק 250 ןוא ,רַאפ ןעמיטש

 ןטלַאהנײא ןיוש טנָאקעג טשינ טָאה ןט-6 םעד לָאּפ ןופ טייקטנעווקעס

 ,ךריק רעשילױטַאק רעד ןופ גנואיינַאב ןופ סעצָארּפ ןשירָאטסיה םעד

 ןופ טעפָארּפ ןוא טסינַאמוה רעסיורג רעד טנכיײצעגנָא טָאה'ס עכלעוו

 ךיוא ןעמ ןָאק סָאד ןוא .רעטס-22 רעד ןַאשז גנורעדירברַאפ-רעקלעפ

 רעשילױטַאק רעד ןופ גנולעטש רערעטעּפש רעקידרעטייו רעד ןיא ןעז

 .קלָאפ ןשידיי םוצ ךריק

 "יטַאװ םייב עיסימָאק ענעפַאשעג"יינ ַא טָאה 1974 רעבָאטקָא ןיא

 ןופ רָאפנעמַאזוצ רעלעיצעּפס ַא ןוא םזיַאדוי ןטימ ןעגנואיצַאב רַאפ ןַאק

 םוצ ןכלעו ןיא טנעמוקָאד ַא טקיטעטשַאב ןפָאשיב ןוא ןלַאנידרַאק

 ךריק עשילױטַאק יד זַא ,טלעטשעגטסעפ ךעלטייד טרעװו לָאמ ןטשרע

 ,עיצַאנימירקסיד ַא סלַא םזיטימעסיטנַא ןופ םרָאפ עדעי טליײטרוארַאפ;

 ןופ (טלַאהניא ןכעלטנזעו) תוהמ םצע םוצ ץַאמנגעק ןיא ןזיא סָאװ

 ,"טוטנטסירק

 "נעד ןוא רעבייױש ,ןגָאלָאעט ,עכעלטסייג עשילױטַאק רעטרעדנוה

 םוצ טנַאה עטקערטשעגסיא יד רָאנ טשינ טּפַאכעגפיוא ןבָאה רעק

 "ַאמַארד ַא טימ לָאמ ןטשרע םוצ ןעמוקעג ךיוא רָאנ ,"קלָאפ ןקיביײא,

 ךריק עשילױטַאק יד סָאװ ,סנכערברַאפ יד רַאפ קיטירקטסבלעז רעשיט

 ןעגנַאגַאב ןדיי ןגעק ןענייז הנומא ןוא

 סָאװ ,םויזָאפמיס רעד זיא ,ערעדנַא ןשיוװצ ,םעד ןופ זיײװַאב ַא

 ,1974 ,ינוי ןט-6-ט-3 ןופ געט יד ןיא ,קרָאי וינ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא

 -ןטיוט ןשיצַאנ ןטסמַאזיורג םעד טעמדיוועג גנוטַארַאב עכעלטּפַאשנסיוװ ַא

 ןפָא טרָאד ןבָאה עכעלטסייג עשילױטַאק ליפ .םישטנעיוושָא רעגַאל

 -טרָאװטנַארַאפ סלַא ךריק יד ןוא עיגילער עכעלטסיױק יד טקידלושַאב

 ,הפוקת-יצַאנ רעד ןיא קלָאפ ןשידיי םעד יבגל דיסָאנעג םעד רַאפ עכעל

 לא 8
* 
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 ,לעיצעּפס קלָאפ עשידיי סָאד ןוא ןקילָאטַאק עקיבױלג ןענָאילימ

 -ױטַאק ןטסערג ןוא ןטסשיטסינַאמוה םעד ןענָאמרעד ביול טימ ןלעוו

 רעד ןיא רעטשרע רעד טָאה סָאװ ,ןטס-23 םעד ןַאשז ,טסּפױּפ ןשיל

 ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ יז טלָאװעג ךריק רעשילױטַאק רעד ןופ עטכישעג

 ,תונומא עלַא ןופ ןשטנעמ וצ גנוטכַא ןוא עביל ,ץנַארעלָאט ןופ רעטנעצ;

 ."ןעגנוגייצרעביא עשיטילָאּפ ןוא ןעגנואיושנָא-טלעוו

 -ןַאג רעד ןופ ןפוקסיב עשילױטַאק ןופ גנולמַאזרַאפ עניימעגלַא (}

 ןוא ערַאנילּפיצסיד ,עזעיגילער ןגעוו ןסולשַאב ןעמענוצנָא טלעוװו רעצ

 -עג ךריק רעקירָאי-2000 רעד ןיא ןליסנָאק עכלעזַא .ןעמעלבָארּפ-סיגהנמ

 2 יד ןעמוקעגרָאפ זיא ץַאלַאּפ רענַאקיטַאו ןיא .20 ןשוועג ןיא עטכיש

 ,רענַאקיטַאו יז ןעמ טפור רעבירעד ;עטצעל

 -טסירק ןייא ןיא תונומא עכעלטסירק עלַא ןקינייא וצ גנוגעווַאב ַא (2

 רעשיאעדיא רעטקינייאעג ןופ גנוגעווַאב ַא רעטיירב ךָאנ ןוא רעגַאל ןכעל

 .ללכב סעיגילער עלַא ופ טייקיטעט

 ןזיועגפיוא ךיא בָאה ,"'סוטסירק סוזעיא .נ.א ײסע םעד ןיא 6

 סוטסירק סוזעי זַא ,ןעגנושרָאפ עכעלטפַאששנסיוו עטסיינ יד ןופ ךמס ןפיוא

 ;טריטסיזקע טשינ לָאמנײק טָאה עכלעוו ,טלַאטשעג ערַאדנעגעל ַא זיא

 ןייז ןגעוו ןזייוַאב גָאט וצ טנייה זיב טכוז אפוג ךריק עשיליױטַאק יד זַא

 ,עכעלטסייג עכעלטסירק יד טרעטשעג טשינ רעבָא טָאה סָאד .ץנעטסיזקע

 -רעד, ןגעוו הליכר עקיטולב ַא ןטכַארטוצסױא עדנעגעל ַא ןופ ךמס ןפיוא

 -ילױטַאק יד טרַאוועג טָאה רָאי טנזױט 2 ןוא ;*ןדיי יד ךרוד טָאג ןדרָאמ

 ,טייקיזָאלניז ריא ןלעטשטסעפ ןטימ ךריק עש
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 יד ןיא - ןדלעה עשידיי
 ןליוצ ןופ ןפמאק -טטייהיידפ

 ןופ דלעה רעד -- שטיװעלעסַאי קעעב

 דנַאטשפיוא - ָאקשושטשַָאק

 ןשילױּפ ןופ הפוקת רעקירָאיטנזױט רעכעה ,רעגנַאל רעד ןיא

 "נעטש רעבָא ,עטכעלש ןוא עטוג ,ןטייצ ענעדישרַאפ ןעוועג ןענייז םוטנדיי

 -הליהק ,רעכיב-טַארטסיגַאמ ,ןטנעמוקָאד עלַאוװיכרַא ףיוא ןזייוו ס יו ,קיד

 ַא רָאנ טשינ ןעװעג ןדיי ןענייז ,רעקינָארכ ןוא רעקירָאטסיה ,םיסקנּפ

 -עגרעביא ,עיירטעג ךיוא רָאנ ,טנעמעלע רעשירעפעש ,רעוװיטקודָארּפ

 .רעגריב ענעבעג

 ןדיירפ ענייז קלָאפ ןשילױּפ ןצנַאג ןטימ ןלייט טלָאװעג ןבָאה ייז

 ןוא ןעגנוגלָאפרַאפ ףיוא טקוקעג טשינ ,תופוקת עלַא ןיא ןוא ,ןדייל ןוא

 סנלױּפ רַאפ ףמַאק םוצ רעייטשייב רעייז ןבעגעג טיירב ייז ןבָאה ,תוריזג

 .טײקיגנעהּפָאהוא ןוא טייהיירפ

 "שיקַאזָאק ןופ דָאירעּפ ןשיגַארט ןגעוו ןבירשעג ןיוש בָאה ךיא

 ןעוו ,הפוקת-"לובמ , רעד ןגעוו ,תוטיחש ןוא ןדנַאטשפיוא עשיקַאמַאדייה

 ןלױּפ ןציילפרַאפ רעפיירגנָא עשידעווש ןוא עשיקַאזָאק-שיסור

 -לעה ןדיי ןפמעק ,אנוש ןופ עטרעגַאלַאב טעטש עשיליוּפ עלַא ןיא

 ןוא עטצעל יד ןופ טַארַאפ ןטפָא םעד ץָארט ,ןקַאלַָאּפ טימ ןעמַאזוצ שיד

 ,תונברק עמַאזיורג

 125 ףיוא טרילרַאפ ןליוּפ ןעוו ,ה"י ןט-18 ןיא ,םעד ךָאנ ךיילג ןוא

 ןפמַאק-סטייהיירפ עלַא ןיא ןדיי רימ ןעעז ,טײקיגנעהּפָאמוא ריא (1 רָאי

 ,קלָאפ ןשילוּפ ןופ
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 יד רַאפ גנוציטשרעטנוא עדעי זַא ,טוג ןסייוו ייז סָאװ םעד ץָארט

 ןוא ןעגנוגלָאפרַאפ ערעװש ןעגנערב ייז ןעק רעלדנעטשפיוא עשילױּפ

 ףמַאק ןיא רעייטשייב רעייז טיירב ייז ןגָארט ,ןטנַאּפוקָא יד דצמ תוריזג

 ,טייקיגנעהּפָאמוא סנליױּפ רַאפ

 ךיז ןדלעמ ןדיי רעטנזיוט .רעלעירעטַאמ ַא זיולב טשינ זיא רע

 םוא ןעמוק ליפ ,ןטייהנייא עשירעטילימ עשילױוּפ יד ןיא עקיליוויירפ סלַא

 ,דנַאטשפיױא ןופ ןלַאפ ןכָאנ ,דנַאל סָאד ןזָאלרַאפ ליפ ןוא ןטכַאלש יד ןיא

 ,ךיירקנַארפ ןיא עיצַארגימע רעשילױּפ רעד ןופ לײטדנטשַאב ַא קידנרעוו

 .רעדנעל ערעדנַא ןוא ייקרעט ,עילַאטיא

 ןטשרע ןיא ןדיי ןופ לײטנָא ןפיוא ןלעטשּפָא טנייה ךיז ליוו ךיא

 ,דנַאטשפױא-ָאקשושטשָאק ןיא -- ה"י ןט-18 ןיא ףמַאק-סטייהיירפ ןשילױּפ

 ךיז טָאה דנַאל סָאד .ןלױּפ ןופ עגַאל יד ןעוועג ןַאד זיא שיגַארט

 יו .הנידמ עקיגנעהּפָאמוא סלַא גנַאגרעטנוא ןופ דנַאר ןפיוא ןענופעג

 ןופ גנולייטעצ עטשרע יד ןעמוקעגרָאפ 1772 רָאי ןיא ךָאנ זיא טסוװַאב

 טָאה ןסיירּפ ,עיצילַאג --- ךיירטסע ,ןסייר ןסירעגּפָא ןַאד טָאה דנַאלסור .ןלױּפ

 ,ץניוָארּפ רענזיױּפ רעד ןופ לייט ַא ןוא ןרעמָאּפ ןעמונעגוצ

 ןיא ץוביק רעשידיי רעטסערג ,רעטקַאּפמָאק רעד זיא םורַא יוזא

 ,רעקיטש ףיוא ןרָאװעג ןטינשעצ טלעוו רעד ןיא ןוא עּפָאריײא

 רעשילױּפ רעטרענעלקרַאפ קרַאטש ,רענעבילבעגרעביא רעד ןיא

 רעשידיי ,טייצ רענעי וצ ,רעסיורג גונעג ַא ןבילבעג ךָאנ זיא הכולמ

 ,תושפנ טנזיוט 900 ייב טלייצעג טָאה סָאװ ,בושי

 -עגּפָא רעד ןיא טייצ רענעי וצ ןדיי יד ןופ עגַאל עכעלטכער יד

 זיא ,הנידמ רעשילױּפ ,ןסיורד ןופ רעטָארדַאב ,רעלַאדָאעפ ,רענענַאטש

 .ערעוש ַא רעייז ןעוועג

 טפַאשטריו עשיטסילַאטיּפַאק יד ווו ,רעדנעל-ברעמ יד ןיא ביוא

 סָאװ ,םוטרעגריב שידיי ַא ןעמוקעגפיוא זיא ,קרַאטש ןעוועג ןיוש זיא

 -לטימ ןיא זיא ,קימָאנָאקע רענײמעגלַא רעד ןיא ץַאלּפ ַא ןענופעג טָאה
 .ןעגנַאגרעד טשינ םעד וצ ןלױּפילדַא ךָאנ ןכעלרעטלַא

 -עקלעפַאב רעשיליוּפ רעד ןופ לטכַא ןַא טכַאמעגסיוא ןַאד ןבָאה ןדיי

 ןדיי .טנעה ערעייז ןיא ןעוועג זיא טרָאּפסקע ןופ לטרעפ יירד רעבָא ,גנור

 דלַאװ ,סקַאלפ ,ןסקיװעג ,האובת טריפעגסױרַא ןבָאה ,רעלטימרַאפ סלַא

 -ָארּפ רעד ןיא .ןפָאטש-יור ענעדישרַאפ ערעדנַא ןוא לעפ ,ןייל ,(ץלָאה)
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 ,סרעטסוש טּפױהרעד ,ןדיי ןעװעג תוכאלמיילעב טפלעה ַא זיא ץניוו
 ,ןדימשדלָאג ןוא רערעש ,רעלומ ,רעלסעט ,רעכַאמנצלעּפ ,סרעדיינש

 יד ןטלַאהוצסױא טכיירעג טשינ תוסנרּפ עלַא יד ןבָאה ךָאד ןוא
 הסנרפ-טּפיוה עשידיי יד רעטייו זיא רַאפרעד .גנורעקלעפַאב עשידיי
 -ץג טָאה'ס וװ ,רעפרעד יד ןיא יירעמשטערק ןוא יירעקנעש ןבילבעג
 ןדיי עשילױוּפ יד ןופ לטירד ַא ןַאד טניוװ

 טָאה עיזַאושזרוב עשיליוּפ ,עכַאװש רָאג ךָאנ ,ענעמוקעגפיוא יד
 רעקיליב טָאה דיי רעד .טנערוקנָאק "ןעמַאזיױרג, ַא ןדיי יד ןיא ןעזעג
 ןוא טכיורברַאפ רעקינייװ טָאה רע לייוו ,טעברַאעג רעקיליב ,טפיוקרַאפ
 "רעווטנַאה) סעדליג ןוא ןכעצ עשיליוּפ יד ןבָאה ךיוא רַאפרעד .טבעלרַאפ
 רַאפ ןריט ערעייז שיטעמרעה טכַאמרַאפ (סעיצַאזינַאגרָא-םירחוס ןוא רעק
 (2 ךעלטכער ןרָאװעג ןענייז ןדיי .םירחוס ,רעלדנעה ,תוכאלמ-ילעב עשידיי

 ןבעגוצפיוא ןוא טעטש עטסקיטכיוו יד ןזָאלרַאפ וצ ןעגנוווצעג שיזיפ ןוא
 יירעקנעש ןוא עדנערַא יד ?ןבילבעג זיא עשז-סָאװ .תוכאלמ עשיטָאטש יד
 ןרעהרעד עּפָארײא-ברעמ ןיא ןעוו טייצ ַא זיא סָאד רעבָא .ףרָאד ןפיוא
 םעד וצ ןטיירג עכלעוו ,"גנורעלקפיוא ןוא טכילג ןופ ןרענוד יד ךיוה קיז

 ןעייגרעד ייז .עיצולָאװער עשיזיוצנַארּפ יד ,םערוטש ןשירָאטסיה ןסיורג

 -גָארּפ יד ןיא רעגנעהנָא עשיטסַאיזוטנע ליפ ןענופעג ןוא ןלױוּפ ןייק ךיוא

 רעלק ,עטכַאילש ,ץנעגילעטניא רעכעלרעגריב רעד ןופ ןזיירק עוויסער

 ,עירעטַאנגַאמ רעד ןופ ןלייט ןוא

 טמענ רעמיטכייר ענייז ןוא ןדרָא-ןטיאוזעי רעד טזָאלעצ טרעוו'ס

 -ַאנ רַאפ עיסימָאק; (11723 רָאי ןיא) ענעמוקעגפיוא יד רעביא

 -ָארייא ןיא םוירעטסינימ-סגנודליב עטשרע סָאד ,"גנואיצרעד רעלַאנָאיצ

 עכעלטלעוו ןוא ןרעדַאק-רערעל עכעלטלעוו ןפַאש וצ וצ טערט ןעמ .עּפ

 "גנורעלקפיוא ןוא טכיל, ןופ ןעקנַאדעג יד .קלָאפ ןופ ןטכיש עלַא רַאפ ןלוש

 ,רוטַארעטיל עשילױוּפ יד ןשרעהַאב

 ןטסיופ יד ןיא טכַאל סָאװ ,רנַאשז רעשיריטַאס ,רעיינ ַא ףיוא טמוק'ס

 -עמ-םַאטש ןוא רעלַאנָאיצַאנ ,טייקצענערגַאב ,טײקנענַאטשעגּפָא רעד ןופ

 .(לדַא) ןטַאנגַאמ ןוא עטכַאילש רעד ןופ עינַאמָאלַאג

 ןעייטש "ײטרַאּפ רעשיטָאירטַאּפ , רענענַאשטנַא רעד ןופ ץיּפש ןיא

 ,יַאטנָאלָאק ָאגוה יו "?רעניבָאקַאיי עשילױּפ ענעטירשעגרָאפ עכלעזַא

 יו ,רעביירש עכלעזַא טימ ןטעברַא ייז טימ .יקסווָאבמעד ,רעיעמ ,יקסרעיזעי

 ,שטיוװעשורַאנ םַאדַא יו ,רעטכיד ןוא רעקירָאטסיה ,יקצישַארק יצַאנגיא
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 עטיירב יד ןופ גנוציטשרעטנוא רעד טימ .ערעדנַא ןוא יקצַאשט שואעדַאט

 רעכלעוו ,םייס ןקירעי-ריפ ,ןסיורג םעד ףיונוצ ייז ןפור קלָאפ ןופ ןטכיש

 ,(1791) יַאמ ןט-2 ןופ עיצוטיטסנָאק עטמירַאב יד ןָא טמענ

 טשינ טָאה יז ,םזילַאקידַאר ןופ ןעוועג טייוו זיא יז סָאװ ,םעד ץָארט

 רָאנ זיוולייט ,עגַארפ -ןדיי יד טשינ ,םעלבָארּפ -םירעיוּפ םעד טזיילעג

 יז ,סיורָאפ טירש ַא ןעוועג ךָאד יז זיא ,םוטרעגריב םעד טכער ןבעגעג

 "ָאטעװ םורעבילש םעד ןרידיוקיל ךרוד םייס םעד טקרַאטשעג טָאה

 -עד-םייס ןייא ןופ םיטש יד ןכלעוו ייב ,(ךיז ןלעטשנגעק ןופ טייהיירפ)

 ַא טָאה ןָא טציא ןופ .(ץעזעג) סולשַאב ַא ןפרַאװּפָא טנעקעג טָאה טַאטופ

 ,םייס ןיא טרידיצעד טייהרעמ

 ,טכַאמ:ריפסיוא עלַארטנעצ יד טקרַאטשעג טָאה עיצוטיטסנָאק יד

 ַא ןעמוקַאב טָאה םוטרעגריב סָאד .טַאר-ןרָאטסינימ ןייז ןוא גינעק םעד

 ןעמענרַאפ ,דרע ןפיוק וצ טכער ןוא טנעמַאלרַאּפ ןיא טפַאשרעיײטשרָאפ

 טפַאשעגּפָא שיטקַאפ זיא םורַא ױזַא .סנטסָאּפ-רעטילימ ןוא-סגנוריגער

 רעשרעה:ןיילַא יד וו ,ײמרַא רעד ןופ רעטקַארַאכ רעלַאדָאעפ רעד ןרָאװעג

 .עטכַאילש ןוא ןטַאנגַאמ יד ןעוועג טציא זיב ןענייז

 ךרוד רעטלַאלטימ ןופ ןליוּפ ןּפעלשוצסױרַא ווװרּפ רעטשרע רעד

 ןוא לדַא ןופ טכַאמ יד טצענערגַאב רָאנ סַאװטע ןבָאה עכלעוו ,ןעמרָאפער

 ןיא ייס קערש ןוא זיורבפיוא ןפורעגסױרַא ןבָאה ,דנַאל סָאד טקרַאטשעג

 יד ענירעטַאקעי ווו ,דנַאלסור ןשירַאצ ןיא ייס "יײטרַאּפ-ןטַאנגַאמ; רעד

 -ָאװער רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ טסעּפ יד; זַא ,ןקָארשעג ךיז טָאה ,עטייווצ

 טריפרעד טָאה סָאד .קלָאפ עשיסור סָאד ןקעוװפיוא טשינ לָאז ?עיצול

 ןגעק ףירגנָא ןטקינייאעג םוצ (2 ?עיצַארעדעפנָאק רעציוװָאגרַאט , רעד וצ

 .עיצוטיטסנָאק יַאמ רעט-3 רעד ןגעק רעגַאל ןשירָאטַאמרָאפער

 ףליה רעד טימ ןטַאנגַאמ עשיליוּפ יד ןופ תוחוכ עשירעטילימ עסיורג

 רעד ןגעק סױרַא ןטערט ײמרַא רעשיסור רעקיּפעק-טנזױט 100 ַא ןופ

 -רטנָאק עשיטַאנגַאמ יד .ןטייהנייא עריא ןוא טכַאמ רעשיליוּפ רעלַאגעל

 -ונעגנָא עריא עלַא ןוא עיצוטיטסנָאק-יַאמ יד .טגיזעג טָאה עיצולָאװער

 "סור ןבָאה םעד ךָאנ ךיילג רעבָא .טרילונַא ןרָאװעג ןענייז ןצעזעג ענעמ

 ,(1793) ןליוּפ ןופ גנולייטעצ עטייווצ יד טריפעגכרודַא ןסיירּפ ןוא דנַאל

 עניילק ַא טזָאלעגרעביא ךָאנ ריא טָאה ןעמ סָאװ ,םעד ץָארט ,ןלױּפ

 ןריטסיזקע וצ טרעהעגפיוא שיטקַאפ טָאה ,עירָאטירעט "עקיגנעהּפָאמוא,

 טרעװרַאפ ריא זיא דנַאלסור טימ ךַאמּפָא ןטיול .הכולמ ענערעוווס סלַא
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 עשילױּפ יד .קיטילָאּפןרעסױא עקידנעטשטסבלעז ַא ןריפ וצ ןרָאװעג

 .טפַאשרעריפנָא רעשירַאצ רעד ןגילעגרעטנוא זיא ײמרַא

 רעד טנערבעג טָאה קלָאפ ןופ ןטכיש עטסטיירב יד ןיא זַא רָאלק

 ךיז טָאה דנַאל ןרעביא .םיסּפורטוּפַא ערעייז ןוא רעטערַאפ יד ןגעק ןרָאצ

 ןעמונעגמורַא טָאה עכלעוו ,גנוגעווַאב עשיטָאירטַאּפ עקיזיר ַא ןסָאגעצ

 עשיטָאירטַאּפ יד ןוא ןסַאמ עשיטָאטש יד ,םירעױּפ יד ,םוטרעגריב סָאד

 .עטכַאילש רעד ןופ ןלייט

 דנַאטשפיוא ןשירעײרפַאב-לַאנָאיצַאנ ןטשרע םוצ ןעמוקעג זיא ױזַא

 שואעדַאט טַארקַאמעד ןוא טסינַאמוה ,געטַארטס ןלופטנַאלַאט ןטימ ץיּפש ןיא

 ,ָאקשושטשָאק

 ןפמַאק-סטייהיירפ יד ןיא לייטנָא ןייז טימ טמירַאב ןעוועג זיא רע

 -עמַא רעד ןיא .ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ טייקיגנעהּפָאמוא רעד רַאפ

 סלַא ,לַארענעג ַא ןופ גנַאר רעד ֹוצ ןעגנַאגרעד רע זיא ײמרַא רענַאקיר

 -ָאמעד רעטגייצרעביא ןַא .רעריפנָא עשירעטילימ עטסעב יד ןופ רענייא

 רעד ןופ ןלַאעדיא יד טימ ןעגנורדעגכרוד ,רענַאקילבוּפער ןוא טַארק

 ןטלמַאזעגנָא ,ןגעמרַאפ ןסיורג םעד רע טָאה עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ

 -יטכערַאבכיײלג ןוא טייהיירפ רַאפ ףמַאק םעד רַאפ טמיטשַאב עקירעמַא ןיא

 ,רעגענ יד ןופ גנוק

 יד טימ ןפמַאק יד ןיא לײטנָא ןעמונעג ןיוש רע טָאה ןליוּפ ןיא

 ןטייהניא עשירעטילימ ערעיײז טּפַאלקעצ ןוא רעטערַאפ רעציוװָאגרַאט

 .עצנעלעשז ןוא עקנעיבוד רעטנוא

 ךעלרעייפ ָאקשושטשָאק טָאה ײמרַא-דנַאטשפיוא רעד ןופ ץיּפש ןיא

 ,לדַא ןופ ןסערעטניא יד רַאפ ןגָאלש טשינ ךיז לעװ ךיא, : טרעלקרעד

 .ףפמעק ךיא לעװ םעד רַאפ ןוא קלָאפ ןצנַאג ןרַאפ טייהיירפ ליוו ךיא

 ןוא ןַאמ-לדַא ,רעיוּפ ,די רעד, :רע טביירש ףורפיוא ןטייווצ ַא ןיא

 קלָאפ םוצ לַאירָאמעמ ןיא ."דובכ ןבלעז םעד רימ ייב ןבָאה ַאושזרוב

 ןקיטייזַאב טעוװ גנוריגער ערענָאיצולָאװער ןייז זַא רעטנוא רע טכיירטש

 ןביג ,(םייס ַא רָאנ) טנעמַאלרַאּפ-רעמַאק ןייא ןַא ןריפנייא ,עיכרַאנָאמ יד

 "ריב עלַא טכער עכיילג ,םוטרעיוּפ םעד טייהיירפ עמָאקלופ ,עכעלנעזרעּפ

 ןיא ןעמ טָאה לָאמ ןטשרע םוצ .קלָאפ עצנַאג סָאד ןענעּפָאװַאב ,רעג

 ןוא ןטכיש ענייז עלַא וצ ,קלָאפ ןצנַאג םוצ טדערעג ױזַא ןלױּפ-לדַא

 ןעמונעגמורַא םזַאיזוטנע רערענָאיצולָאװער רעד טָאה ךיוא רַאפרעד ,רעגריב

 ,טײקמערָא עשיטָאטש יד ,תוכאלמ-ילעב ,םוטרעיוּפ סָאד ,ןסַאמ-סקלָאפ יד
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 יַאב רעלַאנָאיצַאנ רעד זַא ,טקניטסניא-ןסַאלק םעד טימ טליפעג ןבָאה ייז

 .ןעגנורעדנע עלַאיצָאס עפיט טציא ןעגנערב ןעק ףמַאק-סגנואיירפ

 לא א
 יא

 טכליהעגּפָא טיירב טָאה ָאקשושטשָאק שואעדַאט ןופ ףורפיוא רעד

 ןדנובעג גנונעפָאה ליפ טָאה עכלעוו ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןשיווצ

 ןלַאעדיא יד טימ טריזיטַאּפמיס ןוא יַאמ ןט-3 ןופ עיצוטיטסנָאק רעד טימ

 .ָאקשושטשָאק שואעדַאט ןופ

 ןופ גנורעקלעפַאב עשילױּפ יד ןעװ ,דנַאטשפױא ןופ געט יד ןיא

 ךיז טיירגעג טפַאהרעביפ טָאה טעטש ערעדנַא ןוא עשרַאװ ,ענליוו ,עקָארק

 "עג קיליוװיירפ ןדיי ןבָאה ,"סעלַאקסָאמ, עטסַאהרַאפ יד טימ ףמַאק םוצ

 ןגָארטעג טיירב ןבָאה ייז .רעפמעק יד ןופ ןעייר יד ןיא ךיז טלעטש

 ריא וצ טלעטשעג ןוא ײמרַא-דנַאטשפױא רעד רַאפ ףליה עלעירעטַאמ

 ףיז עטסעב עריא תושר

 יָאד ַא טדער גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ גנולעטש רעד ןגעוו

 : טרָאד ןענעייל רימ .םוַאב ינָאטנַא ,טאמָאלּפיד ןשיכיירטסע ןופ טנעמוק

 יז ,ןעגנומיוצרַאפ ןוא סעּפָאקָא ןטסירק יד טימ ןעמַאזוצ ןעיוב ןדיי,

 םוצ טפַאהרעביּפ ךיז ןטיירג ,ןעגנוליײטּפָא עטנפָאװַאב ענעגייא ןפַאש

 ."אנוש ןטימ ףמַאק

 רעשידיי רעד ןיא ןבַירשרַאפ קיבייא ףיוא ךיז טָאה געט ענעי ןיא

 -רעטילימ ןשידיי ןרַאדנעגעל ןופ טלַאטשעג יד עטכישעג רעשיליוּפ ןוא

 טייהנייא-ןרעטנָאלָאװ ןייז ןופ ץיּפש ןיא (4 שטיװעלעסָאי קערעב רעריפנָא

 .רעפמעק עשידיי עשידלעה 500 ןופ

 64 .בעג) ,עגניטערק לטעטש ןשיװטיל ןופ טמַאטשעג טָאה רע

 םייב (רעלקעמ) רָאטקַאפ ַא ןרָאװעג רע זיא רדח םעד ןקידנערַאֿפ ןכָאנ

 ףָאשיב רענליוו ןופ םוטנגייא ןַא ןעוועג זיא לטעטש סָאד יװ ,ױזַא ,ץירּפ

 םיא וצ ןרָאװעג ןעמונעגנָא "קערעב, רעקיאעפ רעד זיא ,יקסלַאסַאמ

 עטייווצ יד ןרָאװעג ןוא עיטַאּפמיס ןייז ןעניוועג טָאה רע .טעברַא ףיוא

 רעטײלגַאב-עזייר ןוא רָאטקַאפ ,רעבעגטַאר טּפױה ןייז --- ףָאשיב ןופ טנַאה

 עשילױוּפ יד טשרעהַאב טקעפרעּפ טָאה קערעב .דנַאלסױא ןוא דנַאל ןיא

 "קנַארפ ןיא ףָאשיב ןטימ ןטַאנָאמ ןוא ןכָאװ קידנעגנערברַאפ ןוא ךַארּפש
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 ןוא שיזיוצנַארּפ טשרעהַאב לענש רע טָאה ,דנַאלשטייד ,ץיגלעב ,ךייר

 ,שטייד

 -עגנָאא ןרָאװעג קערעב זיא ןירַאּפ טָאטש-טּפיוה-טלעװ רעד ןיא

 "גנורעלקפיוא ןוא טכילק ןופ ןעקנַאדעג עשימרוטש יד טימ "טקעטש

 ןגייא ןייז ןופ טכילפ יד ןוא טרָא סָאד ןיטשרַאפ ןעמונעג טָאה רע ןוא

 עשידלעה עשידיי יד טימ ןכערּפשעג יד טנרעלעג םיא ןבָאה סָאד .קלָאפ

 ןופ געט עשימרוטש יד ןיא ןדלָאמעג ךיז קיליוויירפ ןבָאה סָאװ ,םירוחב

 טיוט ןכָאנ .עידרַאװג רעלַאנָאיצַאנ רערענָאיצולָאװער רעזירַאּפ רעד ןיא 9

 -רָאפ רעװעשרַאװ רעד ןיא טצעזַאב ךיז קערעב טָאה יקסלַאסַאמ ףָאשיב ןופ

 .ןעניוװ טרָאטעג טשינ ןדיי ןבָאה אפוג עשרַאװ ןיא לייוו ,עגַארּפ טָאטש

 עשרַאװ ןופ גנורעגַאלַאב יד ןוא ָאקשושטשָאק ןופ טסעפינַאמ רעד

 ןייז ןכעלקריוװרַאפ וצ טּפַארק-סױטש יד ןעלרעב רַאפ ןרָאװעג ןענייז

 -ַאב טָאה רע .טייהיירפ ןייז רַאפ קלָאפ ןשידיי ןופ ףמַאק ןגעוו לַאעדיא

 עזָאלטכער ,עטפדורעג יד זַא ,טלעו רעד ןוא ןקַאלָאּפ יד ןזייוו וצ ןסָאלש

 ןזייװַאב סָאד ןליוו ןוא דנַאלרעטָאפ רעייז ןליוּפ ןיא ןעעז ןדיי עשיליוּפ

 -פָאמוא ןוא טייהיירפ סנליױוּפ רַאפ ,אנוש ןטימ ףמַאק ןעמַאזניימעג ןיא

 .טייקיגנעה

 שואעדַאט טנַאדנעמָאק םוצ גנודנעו עשיטָאירטַאּפ ַא טביירש רע

 ערעדנוזַאב ַא ןפַאש וצ ןבױלרעד לָאז רע ,םיא טעב רע .ָאקשושטשָאק

 טרעװ השקב ןייז .עירעלַאװַאק רעטכייל ןופ טייהנייא עשידיי עקיליוויירפ

 "מעטּפעס ןט-17 ןופ לעפַאב ןלעיצעּפס ַא ןיא .שיטסַאיזוטנע ןעמונעגנָא

 ילױּפ יד ןופ טסייג ןשיטָאירטַאּפ םעד ָאקשושטשָאק טביול ,4 רעב

 זַא ןעייטשרַאפ ןוא דנַאלרעטָאפ םעד ןבעל רעייז ןגָארט סָאװא ןדיי עש

 -רעטנוא ןָא רעגריב עלַא ןעמענמורַא טעװ טייהיירפ עטפמעקעגסיוא יד

 יסגנוריגער, רעװעשרַאװ רעד ןיא ךיז טזייװַאב גָאט ןבלעז םעד ."דיש

 רעשידיי ,רעקיליוויירפ רעדנרימרָאפ ךיז רעד ןגעוו גנודלעמ ַא "גנוטייצ

 :טרָאד טביירש ָאקשושטשָאק .טייהנייא

 ןבירטרַאפ ייז טָאה ןעמ טייז טלעװ רעד רעביא טייזעצ ןדיי יד,

 ןטָאּפסעד עקיטולב ןייק טציטשעג טשינ לָאמנייק ןבָאה ,דנַאל רעייז ןופ

 ןענייז סָאד זַא ,קידנסעגרַאפ ,טקירעדינרעד ןוא טפדורעג ייז טָאה ןעמ

 עכעלשטנעמ ןוא עלַאנָאיצַאנ ,טייהיירפ ןביל סָאװ רימ יו טקנוּפ ןשטנעמ

 -נעגנַאגרַאפ רעשיָארעה רעייז ןיא ןזיװַאב טשינ סָאד ייז ןבָאה יצ .עדריוו

 סָאד ייז ןבָאה יצ ?רעמיור ןוא ןכירג יד ןגעק ןדנַאטשפיוא יד ןיא טייה
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 1794 געט-לירּפַא יד ןיא שידלעה קידנפמעק ,זדנוא ייב ןזיװַאב טשינ
 "? ןדַאקירַאב יד ףיוא

 ףורפיוא ןַא ןעװעג זיא ?גנוטייצ-סגנוריגערק רעבלעז רעד ןיא
 רעדניק טרעה, :טרָאד ןענעייל רימ .ןדיי יד וצ שטיװעלעסָאי קערעב ןופ
 -רעטָאפ סָאד ןקידייטרַאפ ןפלעה טליוװ סָאװ ריא ,לארשי קלָאפ םענופ
 רַאפ ...תוחוכ יד רַאפרעד ןבעגוצּפָא טייצ יד ןעמוקעג זיא טציא .דנַאל
 -סָאװרַאפ ,עטכַאילש ןוא םיצירּפ ןופ רעדניק טציא ןפמעק טייהיירפ רעד
 ..2 רעוועג ןרַאפ ןעמענ טשינ ,עלַא ןופ עטגָאלּפעג רעמ ,רימ ןלָאז עשז
 ".ןענידרַאפ ןעמ ףרַאד טייהיירפ

 -ער סקערעב ןיא ךיז ןבָאה (טַאנָאמ ןייא ןופ ךשמ ןיא) לענש רָאג
 יד ןבעגעג טָאה ָאקשושטשָאק .ןדיי עקיליוויירפ 0 ןדלָאמעג טנעמיג
 -עג טָאה קערעב ,סעטָאלז טנזױט יירד -- עציטש עלעירעטַאמ עטשרע
 ,רעקרעװטנַאה ןוא םירחוס רעװעשרַאװ יד ייב טלעג ליפ ןפַאש

 -ָאד ליפ ןדער עקיליוויירפ עשידיי יד ןופ טייקשידלעה רעד ןגעוו
 רעשיליוּפ רעסיורג רעד .עשידיייטשינ ןוא עשידיי ,תודע ןוא ןטנעמוק
 ךוב ןייז ןיא טביירש יקצַאשט שואעדַאט ,טייצ רענעי ןופ רעקירָאטסיה
 טנּפָאװַאב גנולפייווצרַאפ יד טָאה 1794 ןיא ןעוו, :"ןדיי עשיליוּפ יד;
 -.סױא .טױט םעד רַאפ טַאהעג ארומ טשינ ןדיי ןבָאה ,טָאטש-טּפױה יד
 ךיז ןקערש ייז זַא ,ןזיװַאב ייז ןבָאה קלָאפ ןוא רעטילימ ןטימ טשימעג
 ,"רעייט ייז זיא דנַאלרעטָאפ ןופ ךַאז יד זַא ,ןרַאפעג רַאפ טשינ

 -ץעלעסָאי ןגעו טביירש טרעװלַאס טַאטוּפעד רעשיזיוצנַארפ רעד
 רעד וצ טיירגעג ךיז ןבָאה ןטָאירטַאּפ עשיליוּפ יד ןעווק :טנעמיגער סעשטיוו
 רעשידיי ַא טקידיײטרַאפ עגַארּפ טָאה ,עשרַאװ ןופ גנוקידייטרַאפ רעטצעל
 ןענופעג טָאה ןעמ .ןעמוקעגמוא ייז ןענייז ,םענייא זיב עלַא .טנעמיגער
 ,ףָאלש ןקיבײא ןיא טנעמיגער ןצנַאג םעד סעיצַאקיפיטרָאפ יד ףיוא
 "טױט ןופ לעּפַא ןרַאפ ןפָאלטנַא טשינ ןיא ייז ןופ רענייק

 יד ףיוא ןעמוקעגמוא ןענייז סָאװ ,ןקַאלָאּפ טנזױט 15 יד ןשיװצ
 סעילַאװכ יד ןיא ,עשרַאװ ןופ ןסַאג יד ןיא ,עגַארּפ ןופ ןעגנוקיטסעפַאב

 ךיוא ךיז טָאה ,ײמרַא רעשיסור רעד טימ ףמַאק ןיא ,לסייוו רעד ןופ

 .שטיװעלעסָאי קערעב ןופ טנעמיגער רעשידיי רעד ןענופעג

 רעלופתונברק ,רעשיָארעה רעד זַא ,ןטכַאדסױא טנָאקעג ךיז טָאה'ס

 טעװ ,טײקיגנעהּפָאמוא ןוא טייהיירפ סנלױּפ רַאפ ןדיי יד ןופ גָארטיײב
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 רעשילױּפ רעד ןופ ןלייט עטיירב ןופ רעצרעה יד ייז וצ ןרעטנענרעד

 ,םינּפ ןיא ייּפש רעלופקיטייו ַא רעבָא זיא ןעמוקעג .גנורעקלעפַאב

 רעוועשרַאװ רעד טָאה ,אנוש ןכרוד טָאטש יד ןעמענרעביא ןכָאנ

 ןוא סרעטסיימ ,םירחוס עשיליוּפ ןופ ץנַאטנעזערּפער ַא ןוא טַארטסיגַאמ

 -ץיצַאּפוקָא רעשיסור רעד ןופ טנַאדנעמָאק םוצ ךיז ןדנָאװעג רעקרעװטנַאה

 טָאטש-טּפױה רעד ןופ ןקישסױרַא ןדיי יד לָאז ןעמ ,ןעדוועהסקוב ,ײמרַא

 ןגעוו; רעגריב עשיטָאטש רַאפ עיגעליווירּפ רעטלַא רעד ןופ ךמס ןפיוא

 ןפרָאװעגּפָא טָאה טנַאדנעמָאק רעשיסור רעד ."ןדיי ןייק ןרירעלָאט טשינ

 "ירָאברַאב ,עדליװ, סלַא ?סענַאשטשעימ עשילױוּפ, יד ןופ גנורעדָאפ יד

 ."עקיטכערטרעדינ ןוא עש

 -ערָאװעג-לוצינ רעד טָאה ,דנַאטשפױא-ָאקשושטשָאק ןופ ןלַאפ ןכָאנ

 ןטָאירטַאּפ ליפ טימ ןעמַאזוצ ןליוּפ טזָאלרַאפ שטיװעלעסָאי קערעב רענ

 עשילױּפ יד ןיא טַאדלָאס רעטושּפ סלַא ,ןיירַא רע טערט ךיירקנַארפ ןיא

 "עג ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,ןענָאעלָאּפַאנ ךרוד טרימרָאפ .,ןענָאיגעל

 רעביא ,ןענָאעלָאּפַאנ ןופ גיז ןכָאנ ןעוו .יקסװָארבמָאד קירנעה לַארענ

 -עג עשיליוּפ ענעזעוועג ןופ ןרָאװעג ןפַאשעג ןיא ,ןסײרּפ ןוא ךיירטסע

 -גָאצרעה רעװעשרַאװ סָאד, -- הכולמ רעשיליױוּפ ַא ןופ רוטַאינימ ַא ,ןטיב

 רעשילוּפ רעקיטרָאד רעד ןיא ןשטיװעלעסָאי קערעב רימ ןעניפעג ,"םוט

 ןשיוצ המחלמ רעטיײנַאב רעד ןיא .ןַאטיּפַאק ַא ןופ גנַאר רעד ןיא ײמרַא

 רעסיורג ַא וצ ,1809 יַאמ ןט-5 םעד טמוק ,ךיירטסע ןוא ןענָאעלָאּפַאנ

 רעטנוא ןרַאזה עשיכיירטסע ןוא ןָאילַאטַאב ןשילױּפ ַא ןשיװצ טכַאלש

 -ַאא קערעב טריקַאטַא טייהנייא ןייז ןופ ץיּפש ןיא .(5 קצָאק טָאטש רעד

 ןבָאה'ס יו ,ּפָאק ןיא טעדנוװרַאפ רעווש טרעװ רע .אנוש םעד שטיוועלעס

 ןיז טימ ןטינשעג קידנטולב רע טָאה ,תודע ןבעגעגרעביא רעטעּפש

 ,טיױט ןלַאפעג זיא רע זיב ,רעכיירטסע עדנפיירגנָא יד דרעוװש

 ןיא טנידעג ,שטיװעלעסָאי קערעב טימ ןעמַאזוצ טָאה ,טסוװַאב יו

 רעד ןיא ןיירַא זיא רעכלעוו ,(ףעזוי) ףסוי ןוז ןייז ײמרַא רעשיליוּפ רעד

 (קערעב ןופ ןוז רעד) שטיווָאקרעב ףעזוי ןעמָאנ ןרעטנוא עטכישעג

 ,ײמרַא רעשיליוּפ רעד ןופ ןעייר יד ןיא ןעמונעג טָאה שטיווָאקרעב ףעזוי
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 -קירווצ ןוא 1812 ןיא דנַאלסור ןגעק עינַאּפמַאק סנָאעלָאּפַאנ ןיא ליײטנָא
 .רעטעדנווורַאפ ַא ןעמוקעג

 ,1820 רעבמעווָאנ ןיא ףמַאק-סטייהיירפ ןטייווצ ,ןשיליוּפ םעד ןיא
 עשידיי ןופ טנעמיגער ַא ןריזינַאגרָא וצ ,רעטָאפ ןייז יו ,רע טבערטש
 רעד ןיא ןוז ןקירָאי-17 ןייז טימ ןײרַא ןיילַא טערט ןוא עקיליוויירפ
 ,ײמרַא-דנַאטשפױא רעשילופ

 -ָאה רעסיורג רעד ןיא ןליוּפ רַאפ טפמעקעג ןדיי תורוד ןבָאה ױזַא
 ןופ ןוז רעסיורג רעד טימ ןטכױלַאב ןרעװ ןלעװ ייז ךיוא זַא ,גנונעפ
 דובכ ןופ ןלַארטש יד טימ ,"טייקכעלרעדירב ןוא טייהכיילג טייהיירפ,
 .שטנעמ ןוא רעגריב ןרַאפ גנוטכַא ןוא

 1803 ײנַאטשפױא רַאונַאי ןיא רעפמעק עשידיי

 -יליוּפ ַא טָאה רעטרעוו יד טימ -- "םערוטש ַא רַאפ טייקליטש ַא;

 טלייט סָאװ ,רָאי 22 ןופ הפוקת יד טנכייצַאב רעפמעק-סטייהיירפ רעש

 -רעבמעווָאנ ,ןטקירדרעטנוא-קיטולב ןופ 1862 דנַאטשפױא-רַאונַאי םעד ּפָא

 ,1830 דנַאטשפיוא

 טציטשעג רעטייוו טָאה ןלױּפ יבגל דנַאלסור ןשירַאצ ןופ קיטילָאּפ יד

 "יירפ ןייק טשינ טגנערב טלַאװעג ןוא .דרעוװש רעד ןופ טפַארק ףיוא ךיז

 ןוא תופידר ןופ עילַאװכ עיינ יד .גנוקיאורַאב ןייק טשינ אלימב טייה

 ,טלָאװער םעיינ ַא וצ ןריפרעד טזומעג טָאה גנוקירדרעטנוא

 ןופ טייקינייא יד ןכערבעצ טלָאװעג ןבָאה ןּפַארטַאס עשירַאצ יד

 ּפיצנירּפ םעד ןדנעװנָא ךרוד ןלױּפ-סערגנָאק ןופ גנורעקלעפַאב רעד

 גיוא ןַא ןפרָאװעג םעלַא רַאפ ייז ןבָאה ָאד ןוא ."שרעה ןוא לייט, ןופ

 ןָאילימ ןבלַאה ַא ןפָארטַאב טָאה יז .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ףיוא

 עסַאמ ,לערוטלוק ןוא שימָאנָאקע ,עטריצנערעפיד ַא ןעװעג זיא סָאד

 ,טקידיײיײלַאב ןוא טפדורעג ,טקירדרעטנוא טנענַאמרעּפ ,רעגריב-בלַאה ןופ

 -ּפָא ,רעטייל-ץילב ַא יװ ,טפרַאדעג ןבָאה ,ןשטנעמ עכעלקילגמוא יד טָא

 ,קלָאפ ןשיליוּפ ןופ סַאה םעד ןעיצ

 יד ןצעהפיוא ןוא םזיטימעסיטנַא םעד ןפרַאשרַאפ וצ קידנבערטש

 -ינ ,"ַאקשיטַאב-רַאצ, רעד טָאה ,ןדיי יד ןגעק ןקַאלָאּפ עטקירדרעטנוא

 ןיא .טכער עסיוועג ..ןדיי יד ןבעג וצ ןסָאלשַאב ,רעטשרע רעד יַאלָאק

 ;רערעל עשיליוּפ טקיטייזַאב ,ןלוש עשיליוּפ טכַאמרַאפ ןעמ ןעוו טייצ רעד
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 "יסור רעד טביולרעד ,רוטלוק ןוא ךַארּפש עשיליוּפ יד טפדור ןעמ ןעוו

 רעד ףיוא שטיװעקסַאּפ לַאשרַאמ ,רעטלַאה-טַאטש ןוא טנַאדנעמָאק רעש

 ,עשרַאװ ןיא לוש-רעניבַאר רעשידיי רעד ןופ ץנעטסיזקע רעקידרעטייוו

 -ַאצ ןופ ןטקַא ערעדנַא ךיוא ןעמוק'ס .ןדנָאפ-הכולמ ןופ ןטלַאהעגסיױא

 עשיטילָאּפ עטיירב ןופ גָאזנָא ןַא ךיוא ןוא ?טייקיצרַאה-טוג, רעשיר

 ,טייהרעמ רעטסערג ריא ןיא ,גנורעקלעפַאב עשידיי יד רעבָא .טכער

 -רעסבָא ןוא טרַאװ ,וורעזער טימ ךיז טיצַאב יז .דיירפ רַאפ טשינ טצנַאט

 ענייז רעטערטרַאפ-לעטש ןשירַאצ ןופ קיטילָאּפ ענײמעגלַא יד טריוו

 .רעייטשרָאפ ןוא עטמַאַאב

 ,רעקירדרעטנוא יד ייב סורדרַאפ ןוא ורמוא סױרַא טפור סָאד

 -רעטנוא , ןגעוו ןעגנַאלק ןייגרעד רעטפָא סלַא ךיוא ןעמענ'ס עכלעוו וצ

 "עג עשירַאצ ."סעקישטווָאטנוב עשילוּפ יד רַאפ ןדיי יד ןופ גנוציטש

 ףיוא זַא ,(יײצילָאּפ-םייהעג) "ענַארכָאא רעד וצ ןריטרָאּפַאר ןטנעגַא-םייה

 סעקישטלָאמַארק עלַאנָאיצַאנשילױּפ, יד ןופ ןעגנוטַארַאב עמייהעג יד

 "ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ןופ רעייטשרָאפ דנזעװנָא ןענייז (ןרַאטנוב)

 -רעייטשרָאפ רעד וצ גנואיצַאב יד לַאקידַאר לָאמַאטימ ךיז טרעדנע'ס

 ערעדנַא ןוא עשרַאװ ןיא תוליהק ערעייז וצ ,םוטנדיי ןשיליוּפ ןופ טפַאש

 ,טעטש

 .טצענערגַאב טרעװ ןדיי ןופ טכער-ןיווו סָאד .תופידר ןָא ךיז ןביוה'ס

 ,רעטיג ןייק ןטכַאּפ טשינ ;ןטסירק ייב ןטעברַא רעמ טשינ ןרָאט ןדיי

 טרעווס .טכירעג ןיא תודע ןייק ןייז טשינ ,ןטימַא ןייק ןעמענרַאפ טשינ

 ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ עזַאב עשימָאנָאקע יד ןפירגעגנָא שיטסַארד

 -ּפַא ןייק ןבָאה טשינ ,רעשדלעפ סלַא ןריציטקַארּפ טשינ ןיוש ןרָאט ןדיי

 ,וו"ַאא רעטערטרַאפ-סלדנַאה ןייק ןייז טשינ ןקייט

 "יורג סָאד ןדיי עשיליוּפ יד ףיוא ןפרָאװעגפױרַא טרעוו 1842 ןיא

 "טנגוי ןוא רעדניק עקירעירעדנימ רַאפ טכילפ-רעטילימ ןופ ץעזעג עמַאז

 ןדיי עשיסור יד רָאנ ןעמונעגמורַא טציאיזיב טָאה סָאװ עכעל

 ןדיי עלַא טציא םורַא טמענ עייּפָאּפע-ןטסינַאטנַאק עשירַאברַאב יד

 -סױרַא ןרעװ רעדניק עשידיי רעטנזיוט .ןלױּפ-סערגנָאק ןיא ןעניווו סָאװ

 ױזַא .דמש ןוא גנורעדינרעד ןרָאי עגנַאל ףיוא ןרעטלע ערעייז ןופ ןסירעג

 רעצנַאג רעייז ץָארט סָאװ ןדיי עשיליוּפ יד טפָארטשַאב ןרָאװעג ןענייז

 ןופ רעפלעהטימ ןייק ןרעוװ טלָאװעג טשינ ייז ןבָאה עגַאל רעשיגַארט
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 ןוא ןכעלרעגריב רעייז רעכעה טלעטשעג ןבָאה ןוא רעקירדרעטנוא סנלױּפ

 .ןסערעטניא ןוא טייקרעכיז ענעגייא יד יװ ,דובכ ןלַאנָאיצַאנ

 גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ גנולעטש עשיטָאירטַאּפ-קיטומ יד

 טלצרָאװעגנייא ףיט זיא םזיטימעסיטנַא רעד ווו ,דנַאל ַא ןיא טרָאװ םוצ טמוק

 -רָאפ ךיז טמענ'ס ןעוו ,הפוקת רעד ןיא טפרַאשרַאפ רעמ ךָאנ טרעוו ןוא

 -רעטנוא ,רחוס רעכעלטסירק רעד .סַאלק-םוטרעגריב רעשיליוּפ ַא ןרימ

 ,רעינישזניא ןוא רָאטקָאד וליפא ,ריקנַאב ,רעמיטנגייא-קירבַאפ ,רעמענ

 ןדעי ןגעק סױרַא ןטערט ייז ןוא טנערוקנָאק ןכעלרעפעג םעד דיי ןיא ןעעז

 ,גנוקיטכערַאבכיײלג רעשידיי ןופ ווורַּפ

 עשיליופ ליפ .תוחוכ עכעלטפַאשלעזעג ערעדנַא ךיוא ָאד ןענייז'ס

 "מוא סנלױּפ רַאפ םזיטימעסיטנַא ןופ רַאפעג עמַאזיורג יד ןעעז ןטָאירטַאּפ

 סָאװ ,םס ןקיצומש םעד םיא ןיא ןעעז ייז .סערגָארּפ ןוא טײקיגנעהּפָא

 ןיא קלָאפ ןופ טייקינייא יד טצעזעצ ןוא קירוצ טסיוטש ,טרעטצניפרַאפ

 םעלַא רַאפ רעבָא .טעטינערעוווס ןוא טייהיירפ רַאפ ףמַאק ןטכערעג ןייז

 יד ןיא ןפַאװ:עיסרעװיד ןכעלרעפעג םעד םזיטימעסיטנַא ןיא ייז ןעעז

 קלָאפ ןופ סַאה ןוא זיורבפיוא םעד ןדנעוװצּפָא ,אנוש ןקיטולב ןופ טנעה

 ןדיי עקידלושמוא יד ףיוא ןפרַאװרעבירַא םיא ידכ

 ,רעפמעק-סטייהיירפ רעשיליוּפ רעסיורג רעד זיא עקַאט רַאפרעד

 -רושָארב ןייז ןיא (1לעוװועלעל םיכַאָאי טַארקָאמעד ןוא רעקירָאטסיה

 רעד ףיוא טכַאקעגפיוא ,(טיוט ןרַאֿפ רָאי 2 ,1859 ןיא ןבירשעג) יודיוו

 ךָאנ ןריטקַארט סָאװ ,"ןטימעסיטנַא-ןָאלַאס, ןוא ?טָאטש-ךשוח? רעשיליוּפ

 ןטימ ךיז ןסיגפיונוצ רעייז ןיא ןרעטש; ןוא "עדמערפ , סלַא ןדיי יד ץלַא

 ,"קלָאפ ןשילױּפ

 ןענייז ייז .רעדירב ןוא רעגריב ערעזדנוא ןענייז סָאד , : טביירש רע

 ,הנומא טול ךיוא רָאנ ,לרוג ןעמַאזניימעג ןכרוד זיולב טשינ טנעָאנ זדנוא

 עשידיי יד ןרעדנע ןעמוקעג טשינ ןיב ךיא; :טגָאזעג ךָאד טָאה סוטסירק

 ?ןצנעגרעד יז רָאנ ,לביב

 שטיוועקצימ םַאדַא ,טעפָארּפ-טעָאּפ רעשיליוּפ רעטסערג רעד ןוא

 ,גנוטכַא -- רעדורב ןרעטלע רעזדנוא -- ן'לארשי; : 1848 ןיא טביירש

 "טכער םעלַא ןיא עכיילג ,קילג וצ געוו ןייז ףיוא ףליה ןוא טפַאשרעדורב

 סלַא ןעמוקפיוא טשינ ןלױוּפ ןָאק ,קלָאפ ןשידיי ןופ גנואיירפַאב רעד ןָא;

 ."הנידמ עקידנעטשטסבלעז
5 8 
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 ןופ טכיש םעניד .ַא טגָאמרַאפ ןיוש ןַאד טָאה ןלױּפ-סערגנָאק

 ןוא םירחוס ,רעלעירטסודניא ,ןריקנַאב -- עיזַאושזרוב-סיורג רעשידיי

 ,סעצילּפעט ,סנָאסגרעב ,סנייטשּפע ,סגרעבנענָארק יד יװ ,רעמענרעטנוא

 ,ןטַאקָאװדַא ,םיריוטקָאד :ץנעגילעטניא עשידיי ַא ךיוא יו -- סנָאסנַאטַאנ

 ,ןטסיטרַא רעקיזומ

 עשידיי יד ןרעטנענרעד וצ ןעגנואימַאב טכַאמעג ןבָאה ןזיירק יד

 יַנָא יד .עיצַאלימיסַא ךרוד םעלַא רַאפ ,רעשילוּפ רעד וצ גנורעקלעפַאב

 ןכַאװש רָאג ַא רעבָא ,ןדיי ןשיוװצ גנַאלקּפָא ןַא ןענופעג ןעגנוגנערטש

 -עלטפַאשלעזעג רעדנרידיצעד רעד וו ,טפַאשלעזעג רעשיליוּפ רעד ןיא

 ןוא רעלק רעד ,עיטַארקָאטסירַא-לדַא יד ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא חוכ רעכ

 -מוא עזעיגילער ,סעיצידַארט עכעלרעטלַאלטימ ערעייז טימ ,עטכַאילש

 "םענעגייא  םוצ תוירזכא ןוא גנואיצַאב-לוטיב ,טייקנסירַאפ ,ץנַארעלָאט

 ,דיי -- "ןדמערפ , ןוא רעױּפ

 רעד ןטכיױלעג ןיש טָאה טנָאזירָאה ןשיאעּפָאריא ןפיוא רעבָא

 ףיוא קלָאפ ןדעי ןופ טכער יד -- קנַאדעג-סטייהיירפ רעשיטַארקָאמעד

 עלַא רַאפ עיצַאּפיצנַאמע ןוא ץנַארעלָאט רעלופ ןופ ,גנומיטשַאבטסבלעז

 ,ןשטנעמ

 ןעמרָאפ עטערקנָאק ןיא טקירדעגסיוא ןיוש ךיז טָאה קנַאדעג רעד

 ןטימ ץיּפש ןיא קלָאפ ןשינעילַאטיא ןופ ףמַאק-סטייהיירפ רעכיירגיז רעד

 ןופ טייקיטעט יד ; (1859) ידלַאבירַאג ,טַארקָאמעד ןוא דלעה ןרַאדנעגעל

 -ַאנ םעד טציטשעג ןבָאה סָאװ "?עּפָאריײא-גנוי, ןופ ,"רערעיומ-יירפ, יד

 עשיאעּפָארײא עטשרע יד .קלָאפ ןשיליױּפ ןופ ףמַאק ןשיטַארקָאמעד-לַאנָאיצ

 גנוזָאל יד טקורעגסױרַא רָאנ טשינ ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצָאס

 טיירב שיטקַארּפ רָאנ ,רעקלעפ עלַא רַאפ טכער-גנומיטשַאבטסבלעז ןופ

 -עגּפָא יז טָאה סקרַאמ לרַאק .גנוגעווַאב-סטייהיירפ עשיליוּפ יד טציטשעג

 רעשיאעּפָאריײא רעד ןופ חוכ-טּפיוה םעד ןגעק ףירגנָא ןקיטכעמ סלַא טצַאש

 ,דנַאלסור עשירַאצ סָאד --- עיצקַאער

 -ילעטניא רעשיסור רעויסערגָארּפ רעד ןופ רעייטשרָאפ יד ךיוא

 ,קלָאפ ןשילוּפ ןופ ףמַאק םעד טימ טריזירַאדילָאס ךיז ןבָאה ץנעג

 ןייז ןיא ןבירשעג ןַאד טָאה ןעצרעה טַארקָאמעד-רערענָאיצולָאװער רעד

 -ױּפ ןטימ ןענייז רימ , :"ןלױּפ ןגעק ןכערברַאפ רעד , לקיטרַא טמירַאב

 ,"ןדייב זודנוא טדימש טייק עקיטולב עבלעז יד לייוו ,קלָאפ ןשיל

 זיא ,טַאמילק-סטייהיירפ ןשימרוטש םעד ןיא ,ןעגנוגנידַאב יד ןיא
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 ןכָאנ) ןטייוצ םעד רעדנַאסקעלַא -רַאצ ןשיסור םעיינ ןופ קיטילָאּפ יד

 -ץערטש עלַאנָאיצַאנ יד ןגעק טעדנעוװעג ,(ןטשרע םעד יַאלָאקינ ןופ טיוט

 ןַא רָאנ ,ףורסױרַא ןַא זילב טשינ ןעוועג ,קלָאפ ןשילױּפ ןופ ןעגנוב

 ,םזינָארכַאנַא

 רָארעט טימ טָאה ,וָאנַאכומ ןלױּפ רַאפ רָאטַאנרעבוג רעשירַאצ רעד

 קיטייצכיילג .ןטָאירטַאּפ עשיליוּפ יד ןליטשנייא טלָאװעג ןעגנוגלָאפרַאפ ןוא

 עשיליוּפ יד ןעניוועג וצ ידכ ,גנורעקלעפַאב עשידיי יד ןָא רע טפיירג

 .ןזיירק עשיטימעסיטנַא

 -שיטילָאּפ רעשילױּפ רעד ןיא .טעּפש רעבָא ןעוועג ןיוש זיא'ס

 -רָאפ יד ןעמוקַאב טנַאהרעביױא יד ןבָאה ,טפַאשלעזעג רעטריצנערעפיד

 יד ןופ ײטרַאּפפ רעד ןיא טריזינַאגרָא ,תוחוכ עלַאנָאיצַאנ ענעטירשעג

 רעד) יקסװָארבמָאד װַאלסָארַאי יו רעוט עכלעזַא טימ ץיּפש ןיא ,"עטיור

 ,(ענומָאק רעזירַאּפ רעד ןופ רעריפיטּפוה רעשירעטילימ רערעטעּפש

 -רעטניא ןטשרע ןופ רעוט רעוויטקַא רערעטעּפש) יקסוועלבורוו ירעלַאװ

 .ַא .א יקסװַאלסָארעימ ,(לַאנָאיצַאנ

 רַאפ טכער עכיילג ןופ םַארגָארּפ ַא טימ ןעמוקעג ןענייז עטיור יד

 ןעמוקעג ןענייז ייז .עסַאר ןוא ןביולג ןופ דישרעטנוא ןָא ,רעגריב עלַא

 ."רעדורב ןענייז דנַאל ןייא ןופ רעדניקק :גנוזָאל רעד טימ

 רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ סקוװנָא ןקיטכעמ םעד ןופ ןעגנוגנידַאב ןיא

 ןזירק עטסטיירב יד ןעמונעגמורַא טָאה עכלעוו ,גנוגעוװַאב-סטייהיירפ

 ןשידיי םעד טימ גנורעדירברַאפ יד טריטּפעצקַא טרעו ,קלָאפ ןשיליױוּפ ןופ

 טָאה עכלעוו ,"עסייוו יד ןופ ײטרַאּפע יד וליפא .בושי ןקינָאלימ-בלַאה

 -סיורג ןוא ןטַארקָאטסירַא ,םיצירּפ יד ןופ ןסערעטניא יד טריטנעזערּפער

 ןופ םזיטימעסיטנַא םענעפָא ןופ ןגָאזּפָא ךיז טזומעג טָאה ,עיזַאושזרוב

 טזומעג סָאד ןבָאה ייז .ַא .א יקסיָאמַאז ףַארג יו ,רעריפנָא-טּפױה עריא

 עשידיי עקיטכעמ יד ןענַאטשעגוצ ןענייז ײטרַאּפ רעייז וצ לייוו ,ןָאט ךיוא

 ןוא ןָאסנַאטַאנ ,לָאװ .,גרעבנענָארק יו ,רעלעירטסודניא ןוא ןריקנַאב

 .ערעדנַא

 סָאד טָאה ,םזַאיוטנע ןשיטָאירטַאּפ םענײמעגלַא ןופ געט יד ןיא

 דובכ ןלַאנָאיצַאנ םעד רעכעה טלעטש סע זַא ,ןזיוועג םוטנדיי עשיליוּפ
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 טשינ .ןסערעטניא עכעלנעזרעּפ יד יװ ,דנַאל ןופ רעגריב סלַא גנוטכַא ןוא

 ,גנוריגער רעליוויצ רעשילױּפ רעד ןופ ףעש רעד סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג

 "גנוקידנעטשרַאפ רעד רַאפ ןדיי יד ןעניוועג ליוו ,יקסלָאּפָאלעיװ ףַארג

 -עג ,ןטכער עקידנעייגטייוו ייז רַאפ סיוא טפמעק ןוא רַאצ ןטימ קיטילָאּפ

 .ןפיוק וצ ייז טשינ םיא טגניל

 -יגער רעשירַאצ רעד ייב טלעוּפעגסיױא ןַאד טָאה יקסלָאּפָאלעיװ

 -רעײטשרָאפ-קריצַאב ןוא עשיטָאטש יד וצ ןדיי יד רַאפ טכערילַאװ גנור

 שילױּפ טנרעלעג טָאה ןעמ ווו ,ןלוש ערַאטנעמעלע עלעיצעּפס ,ןטפַאש

 טעטש עלַא ןיא ,םוטעמוא ןעניוװ וצ טכער ןעמוקַאב ןדיי .שיאערבעה ןוא

 וצ טירטוצ ןעיירפ ַא ןעמוקַאב ייז .ךיירגינעק ןשילוּפ ןופ ךעלטעטש ןוא

 -ַאב"הכולמ ןרעוו וליפא ןיוש ןענָאק ייז .ןכַאפ ןַאד זיב ענעטָאברַאפ ליפ

 ןופ "דָאנג; רעד טָאה םורַא ױזַא .ײמרַא רעד ןיא ןריציפָא ןוא עטמַא

 -עקלעפַאב עשידיי יד טקיטכערַאבכיײלג םָאקלופ טעמכ *ַאקשויטַאב רַאצ ,

 ,גנור

 ףיוא ןזייו סע יו ,לַאפ םעד ןיא ,ךעלנײשרַאװ טָאה יקסלָאּפָאלעיװ

 ,רַאצ םעד זיולב טשינ טנידעג ,רעקירָאטסיה עשיליוּפ עוויסערגָארּפ ליפ

 ןקיטכיוו ַא ןעזעג ןדיי יד ןיא טָאה רע .ןלױּפ ןופ ןסערעטניא יד ךיוא רָאנ

 ,קימָאנָאקע רעשילוּפ רעד ןופ גנולקיװטנַא רעלענש רעד רַאפ טנעמעלע

 .טיײקמערָא ןוא טײקנענַאטשענּפָא ןופ דנַאל סָאד ןביוהסיױרַא רַאפ

 ןוא עשימָאנָאקע ,ןטייקכעלגעמ עלַאסָאלָאק ןופ הפוקת רעד ןיא

 ענייז ןגעװ ןסעגרַאפ טשינ םוטנדיי עשיליוּפ סָאד טָאה ,עכעלטכער

 רעטרעדנוה טייז ןפַאשעג ןוא טניווװעג טָאה סע ווו ,דנַאל םעד רַאפ ןטכילפ

 ןקידנמעק ןופ טייז רעד ףיוא טלעטשעג ,םעלַא ץָארט ,ךיז טָאה סע .ןרָאי

 .קלָאפ ןשילױּפ ,טייהיירפ ןייז רַאפ

 עשיטָאירטַאּפ יד ןיא זייונסַאמ ךיז ןקילײטַאב ןדיי רעװעשרַאװ

 -1860 ןרָאי יד ןיא סעיסעצָארּפ עשיטילָאּפ ןוא סעיצַארטסנָאמעד-ןסַאג

 -לייטנָא עשידיי ליפ ךיוא טעדנוװרַאפ ןרעוו ןליוק עשיקַאזָאק ןופ ,1

 ןטנַאטסעפינַאמ עשיליױּפ ענעסָאשרעד ףניפ יד ןופ היוול רעד ןיא .רעמענ

 "ער עשידיי ךיוא ןפָאשיב עשילױטַאק יד טימ ןעמַאזוצ ,ץיּפש ןיא ןעייג

 יד ןוא סלעזימ רעב בריטּפױה רעװעשרַאװ רעד -- רעריפ עזעיגיל

 ןוא ָארטסַאי סוקרַאמ ר"ד -- לּפמעט ןטרימרָאפער ןופ רעקידיירּפ

 ,קישטמַארק קחצי

 סעכריק עשיליוטַאק יד ןיא עינָאמערעצ רעכעלרעייפ רעד ןיא
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 ,סעגָאגַאניס יד ןיא זיײװנסַאמ ןעמוק ןקַאלָאּפ ןוא ןדיי ליפ לײטנָא ןעמענ
 רעד תעב .רעפמעק עשיליוּפ ענעלַאפעג יד רַאפ תוליפת ּפָא טכיר ןעמ ווו
 םענעברָאטשרַאפ םעד רַאפ רעטסיולק רעװעשרַאװ ןיא עינָאמערעצ-רעיורט
 -על םיכַאָאי ,טַארקָאמעד ןוא טָאירטַאּפ ,רעפמעק (לסירב ןיא) 1861 ןיא
 :רעטרעװ יד טימ השרד ןייז ןָא יקסלַאיפ ףָאשיביצרַא רעד טביוה לעוװ
 טָאג ןייא ןופ רעדניק ןענייז רימ;

 יא א
* 

 גנורעדָאפ יד ּפָא טפרַאװ סלעזיימ רעב בר-טּפיוה רעװעשרַאװ רעד
 ןפרַאו וצ םיא טלעפַאב רעכלעוו ,ןיטנַאטסנָאק טשריפ-סיורג ןשירַאצ ןופ

 ,דנַאטשפיױא ןיא רעמענלײטנַא ןשידיי ןדעי ףיוא םרח ַא

 זײװנסַאמ ןלָאז ןדיי זַא ,ףורפיוא ןַא ךיז טזייווַאב םעד וצ ךוּפיהל

 רעב ןעװעג זיא רבחמ ןייז) ,ןטייהניײא-דנַאטשפױא יד ןיא ןדלעמ ךיז

 שיטסַאיװטנע ףיוא םיא ןעמענ עכעלטנגוי רעטנזיוט ןוא ,(ןיילַא סלעזיימ

 ןלױּפ רַאפ ןבעל סָאד ןבעגּפָא קיליוויירפ ןעייג ןוא

 -פױא-רַאונַאי ןיא רעמענלײטנָא עשידיי ןופ ןעמענ רעטרעדנוה

 -עג רעשידיי ןוא רעשילױוּפ רעד ןיא ןבירשעגנייא ךיז ןבָאה 1863 דנַאטש

 .געט עשיֵַארעה ענעי ןופ עטכיש

 טרעײטשַאב ןיילַא ךיז טָאה גרעבנענָארק ריקנַאב רעשידיי רעד ביוא

 -פיוא רעד רַאפ ןָאילימ סקעז ןפַאשעג ןוא סעטָאלז ןָאילימ ןבלַאה ַא טימ

 דילגטימ ַא ןיילַא ןעוועג ,לָאװ ,ריקנַאב רעטייווצ ַא זיא ,ײמרַא-דנַאטש

 ,גנוריגערידנַאטשפיוא רעלַאנָאיצַאנ רעשידרערעטנוא רעד ןופ

 רעשידיי רעד ןעוועג זיא יײצילָאּפ-דנַאטשפױא רעד ןופ רַאסימָאק

 -דנַאטשפיױא רעד ןופ רעירוק ַא רעטעּפש ,ןַאמדלָאג דרַאנרעב טנעדוטס

 ,ריביס ףיוא טקישרַאפ ןוא טּפַאכעג ,גנוריגער

 רעשילוּפ רעטמירַאב רעד טמענ דנַאטשפיוא ןיא לײטנָא ןקיטכיוו ַא

 ,רַאהסוַארק רעדנַאסקעלַא ,םַאטשּפָא ןשידיי ןופ ,טעָאּפ ןוא רעקירָאטסיה

 .ןַאמביל דוד דיי רעד ןעוועג זיא יײצילָאּפ-דנַאטשּפױא רעד ןופ רָאטקעריד

 .ָאריּפַאש םהרבא טנַאדנעמָאק-יײצילָאּפ זיא עטיל ףיוא

 ןלױּפ ץנַאג ןופ ןדיי טקילײטַאב ךיז ןבָאה דנַאטשפױא-רַאונַאי ןיא

 רעד ןיא טנַאנעטױל ןעוועג זיא רעלפעל םלעהליוו דיי רענַאיצילַאג רעד

 טכַאלש ןיא טלַאפ רענזָאר טסוגיוא .לעיּפָאּפ לענָאלָאק ןשילױּפ ןופ ײמרַא
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 יד --- ןריציפָא יירד עשידלעה יד ןגעוו .טייהנייא ןַא ןופ ןַאטיּפַאק סלַא

 לענָאלָאק-דנַאטשפיוא רעד תונורכז ענייז ןיא טנַאמרעד ,ענַאהַאק רעדירב

 ןייז ,ענַאהַאק ןָאעל ,ייז ןופ םענייא ןגעוו .(ַאטילַאק ןַאפעטס) אלייבמער

 -עג ןבָאה ןליוק עשילַאקסָאמ יד, :רע טביירש ,טנַאטידַא ןכעלנעזרעּפ

 ךימ טָאה ,ענַאהַאק ןָאעל ,טנַאטידַא רעשידלעה ןיימ .רימ םורַא טפייפ

 .ףליוק סאנוש ןופ ןלַאפעג ןוא ףוג ןייז טימ טלעטשרַאפ

 ןטנעװלָאסבַא יד ןעמונעגלײטנָא ןבָאה דנַאטשפױא-רַאונַאי ןיא

 (עילַאטיא) .ַאעניק ןוא .ַאנעג ןיא לוש-ןריציפָא רעשילױּפ רעד ןופ

 יד .ןַאמזיּפש ,ןָאסניװעל ,דַאבסלרַאק ,םולבנעפָא ,ןרעּפלַאה ,ןרעשטָארג

 רעלדנעהכוב רעשידי רעד טײרּפשרַאפ טָאה רוטַארעטיל-דנַאטשפיוא

 .שַא םהרבא

 ןייז ןיא ןבירשַאב ,ערעדנַא ןשיוצ 'טָאה עיײּפָאּפע-דנַאטשפיױא יד

 ,דלעפסרעבעוו טנַאנעטױל רעשידיי רעד ךוב-גָאט

 לימע ןריציפָא עשידיי יד טכַאלש ןיא ןלַאפ יקסיװָאכָארג רעטניה

 "עג ןריציפָא-דנַאטשפױא עטמירַאב יד וצ .ןייטשלעדע .א ןוא רעקנעד

 טייקשידלעה ןייז ןגעוו .סַאברעל יצירוַאמ ןַאטיּפַאק רעשידיי רעד טרעה

 -פיוא ןיא רעמענלײיטנָא ןוא רעקירָאטסיה רעשיליוּפ רעד ןבירשעג טָאה

 "רעל ןגעוו ."רענלעז עשיליוּפ ןגעוו, ךוב ןיא יקצעיבוד ןַאירַאמ ,דנַאטש

 ַאירַאמ ןירעביירש עשיליוּפ עקידהמחלמרַאפ יד ןבירשעג ךיוא טָאה ןסַאב

 ,"סַאברעל ןַאטיּפַאק ןשידיי ןגעוו, (1922) ךוב ריא ןיא ַאקסלָאּפָאלעיװ

0 

 ,ןשיָארעה ןופ טלַאטשעג יד ןרעוו טנָאמרעד ףרַאד רעבָא לעיצעּפס

 .סלעזיימ רעב בר -- געט ענעי ןופ םוטנדיי ןשילױּפ ןופ רעריפ ןקיטסייג

 רעשידי רעװעשרַאװ רעד ןיא , :ּווָאנבוד ןועמש טביירש םיא ןגעוו

 טּפינקעג ענדָאמ ךיז טָאה םיא ןיא סָאװ ,ןַאמ ַא ןענַאטשעג ןַאד זיא הליהק

 ."טייקמורפ רעשינבר טימ םזיטָאירטַאּפ רעשיליוּפ

 ךיז טָאה םוטנדיי ןשיליױּפ ןופ עטכישעג רעד ןיא לָאמ ןטשרע םוצ

 וצ טשינ ןפורעג טָאה סָאװ ,רעריפ-טּפיוה רעזעיגילער ַא ,בר ַא ןענופעג

 יבר ַא? -- אנוש ןעמַאזניימעג ןטימ ףמַאק ןטנפָאװַאב וצ רָאנ ,םשה-שודק

 ."םוטנדיי ןשילױּפ ןופ ַאביקע

 ןַאד) רע זיא (1846) "גנילירפ-רעקלעפ, ןופ געטרָאפ יד ןיא ןיוש
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 -יליוּפ ַא ןָאטעגנָא ,סַאג "רעטמַאלפעצ , רעד ףיוא סױרַא (בר רעוװעקָארק

 ןוא ןדיי וצ תושרד עכעלרעייפ ןטלַאהעג ןוא (2 *עקטַארעדעּפנָאקק עש

 ,טײקיגנעהּפָאמוא סנלױּפ רַאפ ףמַאק םוצ קידנפור ,ןקַאלָאּפ

 "טָאטש-ײירפ רעד ןופ טַאנעס רעשיליוּפ רענַאקילבוּפער רעד

 -רַאפ ךיירטסע ןעװ .דילגטימ ריא סלַא טרינימָאנ ןַאד םיא טָאה עקָארק

 ןיא טַאטוּפעד רעייז סלַא ןדיי ןוא ןקַאלָאּפ סיוא םיא ןביילק ,עקָארק טמענ

 ,טנעמַאלרַאּפ

 רעשיטקַאפ רעד טרעו ןוא עשרַאװ ןיא בר-טּפיוה רע זיא 1856 טייז

 רעד ןיא לייטנָא טמענ רע .םוטנדיי ןשילױּפ ןצנַאג ןופ רעריפ רעקיטסייג

 ןריטסעטָארּפ וצ ידכ ,וָאקַאשטרָאג רָאטַאנרעבוג ןשירַאצ םוצ עיצַאטוּפעד

 -ילוּפ רעביא הטיחש רעמַאזיורג רעד ןגעק ,דָאב-טולב ןשיקַאזָאק ןגעק

 ּי .ןטנַאטסעּפינַאמ עש

 קידנפור ,ןדיי עשילױּפ יד וצ ןפורפיוא עמייהעג טריגַאדער רע

 ,דנַאטשּפיױא ןיא לײטנָאןסַאמ םוצ

 -נײרַא ןרעוו סָאװ ,ןרענָאיצולָאװער עשיליוּפ יד ןשיוװצ זיא לעזיימ

 .גנוטסעפ-לעדַאטיצ רעד ןופ ןָאיליװַאּפ ןט-10 ןטמירַאב ןיא טרעדיילשעג

 טלעטשעג ןוא טריטסערַא רעדיוװ רע טרעוװ דנַאטשפיוא ןופ ןלַאפ ןכָאנ

 "-רעטניא עקיטכעמ ַא רָאנ .טיוט םיא טָארד סע .טכירעגידנַאטש ַא רַאפ

 רעבָא זמ רע ןבעל סָאד םיא טעװעטַאר ןדיי ןוא ןקַאלָאּפ ןופ ץנעוו

 ,ןלױּפ-סערגנַאק ןזָאלרַאפ ךיילג

 ,עשרַאװ ןייק ןעמוקקירוצ םיא ןעמ טביולרעד רָאי עכעלטע ךָאנ ןעוו

 -ַאב געוו ןצנַאג ןפיוא :גוצ-ףמוירט ַא ןיא טלדנַאװרַאפ העיסנ ןייז טרעוו

 ,ןדיי ןוא ןקַאלַאּפ רעטנזיוט שיטסַאיזוטנע םיא ןסירג

 גנוריגער עשיטימעסיטנַא יד וליפא זיא ןליוּפ ןקידחמחלמרַאפ ןיא

 ןקיזָאד םעד ןרעַאב וצ ןעגנוווצעג ןעוועג ?קיטילָאּפ-םעשװָא; רעד ןופ

 ןעמָאנ םעד טימ ַאקצעיּפוק סַאג יד קידנפורנָא ,טָאירטַאּפ ןשיליוּפ ןסיורג

 ."ַאסלעזיימ ַארעב ַאניבַאר (סָאג) .ַאצילוא,

 לא א
* 

 ,ריביס ןייק עטקישרַאפ ,רעוטידנַאטשפיוא רעטרעדנוה יד ןשיװצ

 ןדיי ליפ ןענופעג ךיז ןבָאה

 זיא סָאד ,טמירַאב לעיצעּפס רעטעּפש ןרָאװעג ןזיא ייז ןופ רענייא
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 ַא ,יקסװעשטַאכָאס רעדנַאסקעלַא רעלָאמ-טסנוק רעלופטנַאלַאט רעד ןעוועג

 ןטיברַאפ טָאה רע עכלעוו ,עשרַאװ ןיא לוש-רעניבַאר רעד ןופ דימלת

 .עימעדַאקַא-טסנוק רעד ףיוא

 ,רעמענלײטנָא-דנַאטשפיוא ייווצ ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ,טיוט םוצ טּפשמרַאפ

 רעירוק רעשירַאצ ַא ןָא טמוק טנעמָאמ םעד ןיא .ייר ןייז ףיוא רע טרַאװ

 טעטכַאמש ,טעװעטַארעג סנ ַא ךרוד .יירד עלַא רַאפ טקַא-סגנוגידענגַאב ַא טימ

 ןיא טצעזַאב ךיז רע טָאה רעטעּפש .סעגייט רעריביס יד ןיא רָאי 20 רע

 ,רעדליב עלופטכַארּפ ןיא עײּפָאּפע-דנַאטשפיוא יד טקיביײארַאפ ןוא ןעכנימ

 ףיא; ,"עטסיו יינש רעד ףיוא , ,'ַאּפָאריײא טימ גנונעגעזעג ידא יװ

 .ערעדנַא ןוא "עגרָאטַאק

 "יזָאלניז יד ןזיוװַאב שיטסַארד טָאה 1863 דנַאטשפױא-רַאונַאי רעד

 ןסערעטניא-סנבעל יד רַאפ םזיטימעסיטנַא ןופ טייקכעלדעש ןוא טייק

 ,הכולמ ןוא דנַאל סלַא ןלױּפ ןופ

 ןַאד טָאה יקסוועשַארק יצַאנגיא רעביירש רעשילױוּפ רעסיורג רעד

 ףרַאד ןעמ ,םעלבָארּפ-ןדיי ןייק ןריטסיזקע טשינ רעמ רָאט'ס; : ןבירשעג

 ,"ןטזיילעג סלַא ןטכַארטַאב םיא

 טילעַארזיא סנַאילַא  ןופ טנעדיזערּפ רעשיזיוצנַאופ רעטמירַאב רעד

 "ץרק ,1870 ןיא רעטסינימ-סגנוקידייטרַאפ סכיירקנַארפ ןוא "לעסרעווינוא

 רעד ןופ רעריפ-טּפיוה םוצ ,דנַאטשפיוא ןופ ןלַאפ ןכָאנ ,טגָאזעג טָאה ,עימ

 :יקסירָאטרַאשט ווָאדסידַאלװ ףַארג ,ךיירקנַארפ ןיא עיצַארגימע רעשיליופ

 ילױּפ יד יװ ,טיוט ןבלעז ןטימ ןברַאטש טנָאקעג ןבָאה עכלעוו יד;

 ."ןבעל ןבלעז ןטימ ןבעל ןענָאק ןפרַאד ,רעלדנעטשפיוא עש

 יי

 רעטנעָאנ ַא דנַאטשפױא רעבמעווָאנ ופ רעריפ יד ןופ רענייא (1

 ןסלעגנע ןוא סקרַאמ ןופ טניירפ

 עשילױּפ ןופ ןגָארטעג ,קעשַאד ַא ןָא ןקע ריפ טימ טוה ַא 02

 .טרעדנוהרָאי ןט-19 ןיא רעלדנעטשפיוא
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 ןרענאיצולאוועד עשידיי

 ךנאלטוד ןטידאצ ןיא

 רעד ןיא רעוט ןוא רעפמעק ןדיי

 גנוגעװַאב ןטסירבַאקעד

 ןשירַאצ ןיא גנוגעווַאב-סטייהיירפ ערענָאיצולָאװער עטשרע יד סלַא

 -מוא ןוא םזיטָאּפסעד ןגעק ןטערטעגסױרַא קיטומ זיא עכלעוו ,דנַאלסור

 ןופ ןרָאי רע-20) ןטסירבַאקעד יד רעקירָאטסיה יד ןטכַארטַאב ,טכער

 ןוא רעלַאדָאעּפ-יטנַא ןַא ןעוועג זיא םַארגָארּפ רעייז .(טרעדנוהרָאי ןט9

 רעזַאושזרוב ַא ןופ ןעגנוגנידַאברָאפ עקידנסקַאװנָא יד ןכָארּפשטנַא טָאה

 ןופ סיזירק םעניא רַאבקרעמַאב ןעוועג ןיוש ןענייז עכלעוו ,עיצולָאװער

 ,טרעדנוהרָאי ןט-18 ףוס גנונעדרָא-ענישטשנַאּפ רעלַאדָאעפ רעד

 -ַאצ ןגעק ףירגנָא ןטנפָאװַאב ןטשרע ןופ רעריפ ןוא ןגָאלָאעדיא יד

 -טעג , יד ןפרַאוװוצמוא טבערטשעג זיולב טשינ ןבָאה םזיטולָאסבַא ןשיר

 ,קילבוּפער ַא ןלעטשנייא ןוא (רעטָאפ) "ַאקשויטַאב,-רַאצ ןופ טכַאמ "עכעל

 טײלילדַא יד ןוא גנופַאלקשרַאפ ןופ םירעיוּפ יד ןעיײרפַאב וצ ךיוא רַאנ

 ,םוטנגייא-דרע ןופ

 -לעזעג ַא זיא דרע יד; :ןעװעג ןענייז ןעגנוזָאל-םַארגָארּפ ערעייז

 ןוא טעברַא; :"ןרעהעג טשינ םענייק וצ ןעק ןוא םוטנגייא עכעלטפַאש

 טימ דרע יד ןטעברַאַאב סָאװ יד; ;"םוטנגייא ןופ ןלַאװק יד ןענייז גנופַאש

 ,"ריא ףיוא טכער ןבָאה ןעלטימ ןוא תוחוכ ענעגייא ערעייז

 טָאה טייהרעמ יד עכלעוו ןופ ןשטנעמ טרעדָאפעג ןבָאה סָאד ןוא
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 .ןענָארַאב ,ןפַארג ,ןצנירּפ --- עיטַארקָאטסירַא רעטניורקעג רעד וצ טרעהעג

 .ןרענָאיצולָאװער-לדַא טרָאװ ןופ ןיז ןלופ ןיא ןעוועג ןענייז סָאד

 "ַאב"ןטסירבַאקעד רעד ןופ רעוט ןוא רעדנירג ,םַאנסיוא ןָא ,עלַא

 רעד ןיא ןעמונעגלײטנָא ןבָאה עכלעוו ,טייל-רעטילימ ןעוועג ןענייז גנוגעוו

 ןפמַאק יד ןיא ןוא ןענָאעלָאּפַאנ ןגעק 1812 ןופ המחלמ-סגנוקידייטרַאפ

 ,1814-1812 ןרָאי יד ןיא ,עּפָארײא-ברעמ ןיא ,םיא ןגעק

 טָאה עכלעוו ,לוש עשיטילַאּפ עקיטכיוו ַא ןעוועג ייז רַאפ זיא סָאד

 -טפַאשלעזעג ,עשימָאנָאקע יד טימ ןענעקַאב וצ ךיז טקעריד טביולרעד

 טָאה טרַאּפַאנָאב וװ ,רעדנעל יד ןופ ןעגנוכיירגרעד עלערוטלוק ןוא עכעל

 -רוב רעכיירגיז רעד ןופ עיצוטיטסנָאק ןוא גנונעדרָא יד ?טכַארבעגטימ;

 -ליבעג ,עגנוי יד ןבָאה םעד קנַאדַא .עיצולָאװער רעשיזיוצנַארפ ,רעזַאושז

 ,עטכישעג רעד ןופ ףור םעד טרעהרעד ירפ ןריציּפָא-לדַא עשיסור עטעד

 -יירפ יד ןרָאװעג ןוא קלָאפ ןופ ןעגנובערטש ןוא ןרעגַאב יד טּפַאכעגפיױא

 ,דנַאל ןענַאטשעגּפָא רעייז ןופ ןרענָאיּפ-סטייה

 ווו ,דנַאלסור ןשירַאצ ןופ קיפיצעּפס יד סיוא ךיז טקירד םעד ןיא

 ץלעּפ ןשירעב םעד רעטנוא טמערַאװעג ךיז טָאה םוטרעגריב עכַאוװש סָאד

 -ָאװער ןופ ןָאמעגעה רעד ןייז וצ קיאעפ ןעוועג טשינ ןוא םזיטָאּפסעד ןופ

 ,ףמַאק ןלַאדָאעפ-יטנַא ,ןרענָאיצול

 "ור רָאנ טשינ ןבַאגפיוא ךיז רַאפ טלעטשעג ןבָאה ןטסירבַאקעד יד

 טייקיגנעהּפָאמוא יד ןעזעגסיוארָאפ טָאה םַארגָארט רעייז : עלַאנָאיצַאנ-שיס

 -מיא רעשיסור רעד ןופ לײטדנַאטשַאב ַא ןַאד ןעוועג זיא סָאװ ,ןליוּפ ןופ

 -נָא ןשיסור ןטימ ןעמַאזצ טפרַאדעג טָאה קלָאפ עשיליוּפ סָאד .עירעט

 ןשירַאצ ןגעק ףירגנָא ןרענָאיצולָאװער ,ןשיטסירבַאקעד ןיא ןעמענלייט

 ,םזיטולָאסבַא

 זיא ,הפוקת רענעי רַאפ ןעזסיוא טשינ לָאז סָאד קידנעניוטש יוװ ןוא

 -שינַאקילבוּפער ןקיטפנוקוצ ןיא ןעמרָאפער עסיורג ןופ רענעלּפ יד ןשיוצ

 -יירפ ןעזעגסיורָאפ טָאה סָאװ ,רענייא ךיוא ןעוועג ,דנַאלסור ןשיטַארקָאמעד

 -טכער ןוא רעטקירדרעטנוא רעד רַאפ גנוקיטכערַאבכיײלג עלופ ןוא טייה

 ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעזָאל

 ןוא ןגָאלָאעדיא יד רַאפ עגַארפ-ןדיי יד טלעטשעגקעװַא טָאה רעוו

 ? דנַאלסור ןשירַאצ ןיא דנַאטשפיוא-סטייהיירפ ןטנּפָאװַאב ןטשרע ןופ רעריפ

 ,טלעטשעגטסעפ ןרָאװעג זיא ןטנעמוקָאד עלַאוװיכרַא ןופ ךמס ןפיוא

 ַא ןעוועג זיא ןטסירבַאקעד עטּפשמעג ןוא עטקידלושַאב יד ןשיוװצ זַא
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 טָאה רע ,רענָאמפיוא-רעייטש ַא ןופ ןוז ַא ,(ץערעּפ) ץרּפ ירָאגירג --- ךיי

 ןוא רעקיטערָאעט-טּפױה םעד טימ טדערעגמורַא ןוא טקורעגסױרַא סע

 רענָאיצולָאװער ןוא לענָאלָאק ןשירַאצ םעד טימ ,גנוגעװַאב רעד ןופ רעריפ

 טזיילעג טפרַאדעג טָאה רעכלעוו ,םעלבָארּפ ןשידיי םעד ,לעטסעפ לעוװַאּפ

 .עינַאריט יד ןפרַאוּפָארַא ןכָאנ ןרעוו

 ןטסירבַאקעד יד טימ טעברַאעגטימ טָאה ץרּפ זַא ,רָאלק זיא םעד ןופ

 טּפשמרַאפ ,עטקידלושַאב 120 ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ,רע זיא ךיוא רַאפרעד

 ,ריביס ןייק גנוקישרַאפ ןוא עגרָאטַאק ףיוא ןרָאװעג

 ןרענָאיצולָאװער ,ןטשרע ןופ רעדניצנָא יד ןשיוװצ זיא ןעעז רימ יו

 "עג ,רעטעּפש רָאי טרעדנוה עּפַאנק טימ טָאה סָאװ -- קנופ-סטייהיירפ

 עיצולָאװערירעבָאטקָא רעד וצ ,םַאלפ ןשירַאטעלָארּפ ,ןכיירגיז םוצ טכַארב

 רעטפדורעג ןטסניימַא רעד וצ טרעהעג ןַאד טָאה סָאװ ,דיי ַא ןיוש ןעוועג --

 -ערגָארּפ עטשרע יד ןיא ןעזעג טָאה דיי רעד טָא .דנַאל ןיא טייהרעדנימ

 רַאפ גנונעפָאה ןוא רַאּפשנָא םעד תוחוכ-סטייהיירפ ערענָאיצולָאװער"וויס

 ,קלָאפ זָאלטכער ןייז
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 ןאמקעטפא שוי .ןאסנאטאנ קראמ

 רעשיסור רעד ןיא ןטײקטמירַאב ערענָאיצולָאװער עטשרע יד וצ

 רעכיב-ןרעל ,קרעװ ןיא ןרירוגיפ ןעמענ סנעמעוו ,גנוגעוװַאב-רעטעברַא

 טביירש'ס יװ םור ןייז .ןָאסנַאטַאנ קרַאמ טרעהעג ,סעידעּפָאלקיצנע ןוא

 -טּפיוה יד ןופ םור םעד טלקנוטרַאפ ןצנַאג ןיא טעמכ טָאה ,שטייד וועל

 .?סעקינדָארַאנ, יד ןופ ןדלעה

 -ןסָאמ רעטשרע רעד ןופ רעקיטערָאעט ןוא רעדנירג רעד זיא רע

 -ָאיצולָאװער ,רערעטעּפש רעד ןופ יװ ,"ַאילָאװ יא ַאילמעז, עיצַאזינַאגרָא

 ,1892 -- (טכער-סקלָאפ) יָאװַארּפ עיָאנדָארַאנ, עיצַאזינַאגרָא רערענ

 -ןרעסע רעד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ דילגטימ רע זיא 1905 ןיא

 -1915 ןיא לײטנָא טמענ רע .(ןרענָאיצולָאװער-ןטסילַאיצָאס) ײטרַאּפ

 (ןטַארקָאמעדלַאיצַאס עקניל יד ןופ) ןצנערעפנָאק עטמירַאב יד ןיא 6

 -רעבָאטקָא רעד ךָאנ ,1917 ןיא .(ץייווש) לַאטניק ןוא דלַאװרעמיצ ןיא

 "לעװ ,ןרעסע"עקניל יד ןופ רעריפ יד ןופ רענייא רע זיא עיצולָאװער

 רע .טעברַאנעמַאװצ ןגעוו סעקיװעשלָאב יד טימ ןכערּפשעג טריפ רעכ

 ןגעוו .רָאי 69 ןופ רעטלע ןיא עיצַארגימע ףיוא ,ןרעב ןיא ןברָאטשעג זיא

 טנעָאנ ןצנַאג ןיא ןעוועג זיא רע; :(21 דנַאב) ןבירשעג ןינעל טָאה םיא

 -טסינומָאק רענָאיצולָאװער ַא ,זדנוא טימ קימיטשנייא טעמכ ,זדנוא וצ

 סלַא טצעשעג ןעװעג זיא רע ךיוה יװ ,ןזייו רעטרעוו יד .?קינדָארַאנ

 .רענגעק עטספרַאש יד ייב וליפא רענָאיצולָאװער

 רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא זיר רעקיזָאד רעד ןעוועג זיא רעו
 ? גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשיסור

 ,בעג .(עטיל) ענוװָאק ןיא רחוס ןשידיי ַא ןופ ןוז ַא ןעוועג זיא רע

 -רעטעּפ רעד ןיא ןיצידעמ רע טרידוטש עיזַאנמיג יד ןקידנערַאפ ןכָאנ ,0
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 ץרענָאיצולָאװער ןייז ןָא ךיז טגנַאפ ךיוא טרָאד .עימעדַאקַא רעגרוב

 יקסווָאקיישט) ןטנעדוטס עשיסור 2 טימ ןעמַאזוצ ןדנירג ןטימ טייקיטעט

 ןעניי'ס ,רעכלעוו ןופ "יצווָאקישט עיצַאזינַאגרָא יד (קוידרעס ןוא

 ןרענָאיצולָאװער עטמירַאב ליפ ןעמוקעגסױרַא רעטעּפש

 "יירש ,רענדער ,רָאטַאזינַאגרָא רעלופטכַארּפ ַא ,ןָאסנַאטַאנ קרַאמ

 ןטנעדוטס ןשיוװצ רָאנ טשינ רעלוּפָאּפ לענש טרעװ רעקנעד ןוא רעב

 .רעוט ערענָאיצולָאװער ןוא רעטעברַא ךיוא רָאנ

 ךָאנ .טקישרַאפ ןוא טריטסערַא רע טרעוװ (1872) רָאי 22 וצ ןיוש

 ןכעלנייועגרעסיוא טימ ןוא גרוברעטעּפ ןייק םוא ךיז רע טרעק רָאי יירד

 "עט רערענָאיצולָאװער ןיא ךיילג ךיז רע טפרַאװ עיגרענע ןוא ןערב

 טקַאטנָאק ןיא טייטש ,דנַאלסור ץנַאג רעביא םורַא טרָאפ רע .טייקיט

 -וצ ןבעלוצפיוא ןדנָאפ עלעירעטַאמ טכוז ,עיצַארגימע ףיוא רעוט טימ

 -ָאטיױא ןוא סולפנייא ןייז ,ןייז טזומעג טָאה סיורג יװ .גנוגעװַאב יד קיר

 (1 בוגָאזיל ירטימד טסילַאיצָאס רעשיסור רעטמירַאב רעד זַא ,טעטיר

 ןוא לבור טנזיוט 200 ןופ טלעג עמוס עקיזיר ַא ןבעגעגרעביא םיא טָאה

 ןייז קידנרעדנוװַאב ,ןענָאסנַאטַאנ וצ ןענַאטשעגוצ רעטשרע רעד ןיא

 .ןטייקיאעפ עשירָאטַאזינַאגרָא ןוא עיגרענע

 ּפָאק רעשיטקַאפ רעד (1875-1872) ןרָאי יד ןיא טרעװ ןָאסנַאטַאנ

 -עװַאב רערענָאיצולָאװער רעשיסור רעצנַאג רעד ןופ רעריפ-טּפיוה ןוא

 "עג םיא ןעמ טָאה טסיזמוא טשינ ,ןקיניירַאפ טריבורּפ רע עכלעוו ,גנוג

 ַאטילַאק ןַאװיא) "דנַאלסור ןופ רעקיניירַאפ רעד ַאטילַאק ןַאװיא, ןפור

 טקיניירַאפ טָאה סָאװ ,טשריפ רעשיסור רעד ה"י ,ןט-14 ןיא ןעוועג זיא

 -ולָאװער עדנעייג יד, -- ןעמָאנוצ ַא ךָאנ טַאהעג טָאה רע .(דנַאל סָאד

 .טסווװעג ץלַא טָאה רע לייוו ,"עידעּפָאלקיצנע ערענָאיצ

 ,ןװָארװַאל ןופ רעכיב יד ."קינכעט, יד טריזינַאגרָא טָאה ןָאסנַאטַאנ

 -עגנָא רעלוגער ןענייז ,ערעדנַא ןוא ?סיורָאפ , לַאנרושז רעד ,ןענינוקַאב

 ןגעו עלַאגעלמוא ענעדישרַאפ ךרוד דנַאלסור ןייק דנַאלסיױא ןופ ןעמוק

 "גַאטַאנ ןופ קרעװ סָאד ןענייז סעיצקַא עכעלרעפעג רעמ ךיוא רעבָא

 יּפש ןשירעטילימ ןופ) ןפױלטנַא סָאד רע טריזינַאגרָא 1876 ןיא .ןענָאס

 -- םזיכרַאנַא ןופ רעקיטערָאעט ןוא רענָאיצולָאװער ןטמירַאב ןופ (לָאט

 ,רעקיטכעמ רעד ןופ ץיּפש ןיא טייטש ןָאסנַאטַאנ .ןיקטָאּפַארק רטָאיּפ

 .גרובסרעטעּפ ןיא ,ץַאלּפ רענַאזַאק םעד ףיוא רַאצ ןגעק עיצַארטסנָאמעד

 ןײרַא טמענ ,ןפַאשעג טָאה רע עכלעוו ,גנוגעװַאב ערענָאיצולָאװער יד
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 שטייד ,דארלעסקא ,וָאנַאכעלּפ יו ,ןשטנעמ עכלעזַא ערעדנַא ןשיוצ
 .ערעדנַא ןוא

 סעיצַאזינַאגרָא ענעפרָאװעצ ,ענלצנייא םיא ךרוד עטקיניירַאפ יד ןופ
 רעטשרע רעד טָאה רע עכלעוו "ַאילָאװ יא ַאילמעזא עקיטכעמ יד ףיוא טמוק
 יד ןיא וװרּפ ןרענָאיצולָאװער ןקירָאי-ליפ ַא ךרודַא טייג רע .ןפַאשעג
 לָאמ יירד :דנַאלסור ןשירַאצ ןופ ןעגנוטסעפ ןוא תוסיפת עטסמַאזיורג
 זיב 1872 ןופ גנוקישרַאפ ףיוא ,187171869 ןרָאי יד ןיא טריטסערַא
 -ארטעּפ רעטמירַאב רעד ןיא ןטלַאהעג ןוא 1877 ןיא טריטסערַא ,5
 -רַאפ ףיוא ,ריביס ףיוא רע טכַארברַאפ רָאי 15 ,גנוטסעפ רעקסווָאלוװַאּפ
 ןיא רעוט עטסשידלעה יד וצ טרעהעג רע ,(1894 זיב 9 ןופ) גנוקיש
 -רַאפ וצ טָאה םיא .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשיסור רעד ןופ עטכישעג רעד
 ןיא טייקיטעט עטנענַאמרעּפ ריא גנוגעװַאב ערענָאיצולָאװער יד ןעקנַאד
 ןופ רדסכ ןָאסנַאטַאנ טָאה סָאד .ןעגנוגלָאפרַאפ ןופ ןרָאי עטסמַאזיורג יד
 ןיא ךעלרעמעק עטרימָארגָאּפ יד טבעלעגפיוא ןוא ןעמונעגפיונוצ ײנסָאד
 ,עירעּפמיא רעסיורג ,רעשיסור רעד ןופ טעטש ענעדישרַאפ

 טימַאב (ןרענָאיצולָאװער-ןטסילַאיצָאס} ןרעסע יד ןופ רעריפ סלַא

 ןייז ןקיניירַאפ וצ קידנבערטש טייקינייא יד ןדימש וצ רעדיװ ךיז רע
 םָאקלופ ןַאד ןיוש זיא רע .רעשיטַארקָאמעדלַאיצָאס רעד טימ ײטרַאּפ

 -ער ךיז רע טליפ (1919 ןברָאטשעג) גוצ-םעטָא ןטצעל ןזיב רעבָא ,סייוו

 רע, :שטייד וועל ןבירשעג טָאה םיא ןגעו .רעפמעק ןוא רענָאיצולָאװ
 -ולָאװער רעשיסור רעד ןיא ןלָאר עטסערג יד ןופ ענייא טליּפשעג טָאה

 ןרענָאיצולָאװער-ןדיי ןשיװצ ,ןרָאי רע-70 יד ןופ גנוגעװַאב רערענָאיצ
 ."רעטסערג רעד רעכיז ןָאסנַאטַאנ ןיא הפוקת רעד ןופ

: 

 ףסוי טרעהעג ןטײקטמירַאב ערענָאיצולָאװער ןופ עדַאיעלּפ רעד וצ

 ,?ַאילָאװ יא ַאילמעז, ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ,ןַאמקעטּפַא (ףיסָאי)

 רעד ןופ רעוט ,(קלָאפ ןופ טכער) ?ָאװַארּפ עיָאנדָארַאנצ ןופ רעטעּפש

 -ָאװער רעד ןופ רעמענלײטנָא רעקיטכיוו ,עיטַארקָאמעדלַאיצָאס רעשיסור

 -ָאװער-רעבָאטקָא רעד ןופ רעגנעהנָא רעסייה ,דנַאלסור ןיא 1905 עיצול

 -ץגרעביא טָאה סָאװ ,רעביירש ןוא רעקנעד ,טכַאמ-ןטַאר רעד ןוא עיצול
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 טרָא קיטכיוו ַא טמענרַאפ ןעמָאנ ןייז .השורי עשירַארעטיל עכייר ַא טזָאל

 .גנוגעװַאב רעטעברַא רעשידיי ןוא רעשיסור רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא

 -עג ןיב ךיא; :ןײלַא ךיז ןגעװ רע טביירש ןרַאומעמ ענייז ןיא

 ,רחוס ןשידיי ןכעלגעמרַאפ ַא ןטַאט ַא ייב דַארגָאלוװַאּפ ןיא 1850 ןריוב

 ןוא ןטסידומלת עטנרעלעג ליפ טימ טסיורגעג ךיז טָאה םַאטש רעזדנוא

 רָאנ טשינ טנַאקַאב ןעוועג זיא עדייז ןיימ .ןטפירש עקילייה יד ןופ רענעק

 -ַארָאמ :ךיוה ,רעקידריװ סלַא ךיוא רָאנ ,דיי רעזעיגילער גנעױטש סלַא

 ןיימ ךיוא) ענייז ןיז יד טָאה רע סָאװ ,םעד ץָארט רעבָא .שטנעמ רעשיל

 ןענייז עלַא ןוא גנואיצרעד עזעיגילער-שידיי עמָאקלופ ַא ןבעגעג (ןטַאט

 ,"געוו ןכיילג, ןופ ּפָארַא ירפ ייז ןענייז ,ןטסידומלת עלופטכַארּפ ןעוועג

 "גנורעלקפיױא רעשיסור רעד ןופ רעגנעהנָא עסייה ןרָאװעג ןענייז ייז

 וצ ,ךוב םוצ עביל יד ןעקנַאדרַאפ וצ ךיא בָאה רעטָאפ ןיימ .גנוגעווַאב

 טשינ, :טנרעלעג זדנוא טָאה רע .ןטכַארט ןקידנעטשטסבלעז ןוא ןסיוו

 ןיא רָאנ הנומא יד ןלייטרוארָאפ ןיא טשינ ,גנוטער יד זיא םזיטַאנַאפ ןיא

 "עג זיא רע ."ןייז טשינ ןלָאז ייז רעװ -- ןשטנעמ וצ עביל רעקידעבעל

 זדנוא טָאה רע .ערעל ןייז ןוא ללה יבר ןופ רעגנעהנָא רעסיורג ַא ןעוו

 "עג ערעייז ןוא "םיוג, ןביולג ןרעדנַא ןופ ןשטנעמ ןפור וצ טרעװרַאפ

 ןוא ןעמדא ןופ ןעמַאטש ןשטנעמ עלַא לייוו ,"םיריגּפ , -- ענעברָאטש

 דנוא רע טָאה רעקיבױלג ףיט ַא ןײלַא .טָאג ןייא ןופ רעדניק ןענייז

 רעד ןיא ןייג ןוא ןענעװַאד וצ ןעגנוווצעג טשינ ,ןיוש ענעסקַאװרעד סלַא

 ,"עגָאגַאניס

 יונעג ןוא רדח ןיא ןעגנַאגעג ןַאמקעטּפַא ףסוי זיא רָאי 12 זיב רעבָא

 ןסקַאוװצסױא טמיורטעג רֶע טָאה דניק סלַא .דומלת ןוא ך"נת טנרעלעג

 ןייז ןופ גנואיירפַאב רעלופ רעד רַאפ שידלעה ןפמעק וצ ןוא אבכוכ-רב ַא

 -רַאפ, ךיילג רע טרעװ רעליש-עיזַאנמיג סלַא .קלָאפ שידיי ,טפדורעג

 ,וָאבולָארבָאד ,יקסוועשינרעשט ןופ קרעװ ערַאברעדנוװ יד ןופ *טּפַאכ

 םיא ירפ ןבָאה ןטנעמָאמ ייווצ רעבָא .וועינעגרוט ןוא לָאגָאג ,װערַאסיּפ

 עכעלטניירפ ןוא עטנעָאנ יד --- ןייזטסוװַאב ןשיטסילַאיצָאס םעד ןבעגעג

 גנוקירדרעטנוא עמַאזױרג יד ןוא םינכש "עשיוג, יד טימ ןעגנואיצַאב

 -קעטּפַא ףסוי .רעטָאפ ןייז ןרָאװעג זיא'ס ןברק סנעמעוו ,טכַאמ רעד ןופ

 יד ןופ עילַאװכ רעשיטסילַאיצָאס רעקיטכעמ רעד טימ ןסירעגטימ ןַאמ

 ןוא עימעדַאקַא ןיצידעמ יד ,עכעלטנגוי ליפ יוװ טזָאלרַאפ ,ןרָאיא רע"0
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 רעד ןופ רעקידיירּפ רעקימַאלּפ סלַא ,(קלָאפ ןשיווצ) "דָארַאנ וויא; טייג

 ,.טייהשטנעמ רעדנדייל רעצנַאג רעד רַאפ קילג ןוא טייהכיילג ןגעוו ערעל

 ןעעז ייז .תושרד עכעלטפַאשדײל ענייז טימ םירעוּפ יד טימ טסייר רע

 ,טיונ ןופ ןעײרּפַאב ייז ליוו סָאװ ,טעּפָארּפ ןכעלטעג ,ןכעלקריוו ַא םיא ןיא

 רעשיפיט ,רעניילק רעד טבעל רָאי 2 עּפַאנק ,ןייּפ ןוא גנוקירדרעטנוא

 .רעשלעפ סלַא ייז טנידַאב ןוא םירעיוּפ ןשיווצ ףרָאד ןפיוא ןעזסיוא ןופ דיי

 ,טניירפ ןוא רעדורב ןרעייט ַא יו ביל םיא ןעמוקַאב ייז

 רענייא ןוא רעוט ַא רע טרעוװ גרוברעטעּפ ןייק ןָא טמוק רע ןעוו

 "גנולייטנייא עצרַאװש;) (2"לעידערעּפ ינרָאשט, ןופ רעקיטערָאעט יד ןופ

 -עדָאפ רעייז טנכיײצַאב םירעיוּפ עשיסור יד ןבָאה קורדסיוא םעד טימ ---

 סלַא "טקעדטנַאפ טרעװ רע .(גנולייטנייא-דרע רענײמעגלַא ןופ גנור

 רעד ןיא ןעלקיטרַא ענייז .רעקנעד רעפיט ןוא טסילַאנרושז רעלופטכַארּפ

 טימ ןסייר ,"לעידערעּפ ינרָאשט , ןעמָאנ םעד ךיוא טגָארט סָאװ ,גנוטייצ

 ענייז ןופ רענייא .עיסַאּפ ןוא טיײקרָאלק ,קיגָאל רעייז טימ רענעייל יד

 זיא ,טפירש ןיא יו טרָאװ ןיא .ץנַארעלָאט עפיט זיא ןכירטש עקיטכיוו

 .עשירבח ַא ,עכעלשטנעמ ףיט ַא ,עכעלטניירפ ַא קידנעטש ךַארּפש ןייז

 וצ וליפא ,םיכסמ טשינ זיא רע עכלעו טימ עלַא יד וצ טדעד רע

 ןרעלקפיױא ףרַאד ןעמ עכלעוו ,רעדורב עדנעשזדנָאלב וצ יוװ ,םיאנוש

 ,גנוטכַא ןוא עביל טימ םיתועט ןוא ןרעלעפ ערעייז

 -עּפש ןוא ריביס ןייק גנוקישרַאפ טמוק ,הסיפת רערעווש רָאי 2 ךָאנ

 .םוידוטס ןיצידעמ יד טקידנערַאפ רע יוו ,ץייוש רעד ןיא ןבעל ַא רעט

 "עג ץלַא) דארלעסקא ,שטילוסַאז ַארעװ ,ָאנַאכעלּפ יװ ,רע טרעוװ טרָאד

 .םזיסקרַאמ ןופ רעגנעהנָא רעסייה ַא (?סעקינדָארַאנ; ענעזעוו

 ןיק קירוצ רע טמוק רָאטקָאד ןיצידעמ ךיוא ןוא רעכלעזַא סלַא

 גנוגעווַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןיא רעדיוװ ךיז טפרַאװ רע .דנַאלסור

 -ייז'ס רעבָא ,לייטרוא רערעווש ַא טציא םיא טָארד'ס .הסיפת רעדיוװ ןוא

 רע טזָאל טיירפַאב קילייוטייצ 1905 ןופ געט-סטייהיירפ יד ןיוש ןענ

 סלַא .ץייוש רעד ןיא טייצ ערעגנעל ַא טעברַא ןוא דנַאלסױא ןייק ךיז

 -בעפ רעד ךָאנ דנַאלסור ןייק קירוצ רע טמוק רעוט רעשיטסיוועשנעמ

 -ןטַאר ןוא עיצולָאװער רעבָאטקָא יד טציטש רע ,1917 עיצולָאװער"רַאור

 רעבָא ,רָאטַאנידרָאילָאטיּפש סלַא רע טעברַא טייצ עסיוועג ַא .טכַאמ

 ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב ךיז טעמדיוו ןוא ןטסָאּפ ןייז קיליוויירפ טזָאלרַאפ
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 עשירָאטסיה ,עכעלטפַאשנסיװ (רָאי 77 ןופ רעטלע ןיא ,1926 ןברָאטשעג)

 גנוגעווַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןופ ןעגנוטעברַאַאב ןוא ןעגנושרָאֿפ

 ,דנַאלסור ןיא

 -דרע רעקיזיר ןוא ןַאמ-לדַא ַא ,קינדָארַאנ רעשידלעה ,רעשיסוד ַא (

 טָאה ,ןגעמרַאפ ןצנַאג םעד ,טגָאמרַאפ טָאה רע סָאװ ,ץלַא .רעמיטנגייא

 ןַא .גנוגעווַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןופ ךַאז רעד רַאפ ןבעגעגקעווַא רע

 עדנַאגַאּפָארּפ ַא רע טריפ ,יַאילַאו יא ַאילמעז; רעד ןופ רעוט רעוויטקַא

 ,רָארעט ןדנעוונָא רַאפ רע זיא רעטעּפש .רעטעברַא ןוא םירעיופ ןשיווצ

 ןרָאװעג טפשמרַאפ טכַאמ רעשירַאצ רעד ךרוד רע ןזיא םעלַא םעד רַאפ

 41879) ןעגנַאהעגפױא ןוא טױט וצ

 -יירפ ןוא דרע) ?ַאילָאװ יא ַאילמעז, ןופ גנטלַאּפש רעד ךָאנ (2

 -דָארַאנ; :סעיצַאזינַאגרָא ערענָאיצולָאװער ייוצ ןענַאטשטנַא ןענייז (טייה

 -יוודניא ךרוד טבערטשעג טָאה סָאװ ,(קלָאפ ןופ ןלױװ "ַאילַאוו ַאיַאנ

 -ערעּפ ינרַאשט, ןוא םישזער ןשירַאצ םעד ןפרַאוװצּפָארַא רָארעט ןלעוד

 -ַאטיגַא ךרוד טלָאוװעג ןוא רָארעט םעד ןפרָאװעגּפָא טָאה עכלעוו "לעיד

 .ףמַאק םוצ םוטרעױּפ סָאד ןריזינַאגרָא עיצ
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 דארלעטקא (טחנצ) לעוואפ
 ועטייד ווטל ןוא

 ,רעשיטעיוװָאס רעד ןיא רימ ןענעייל דָארלעסקַא (סחנּפ) לעװַאּפ ןגעוו

 : (310 .ז 1961 רָאי) עידעּפָאלקיצנע רעשירָאטסיה

 יד ןעיײרפַאב רַאפ עּפורג , רעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא 1882 ןיא

 -נירגטּפיױה ,דנַאלסור ןיא עיצאזינַאגרָא עשיטסיסקרַאמ עטשרע) *טעברַא

 עטשרע) "ַארקסיא; רעד ןופ דילגטימ-עיצקַאדער 1900 ןיא ,(ווָאנַאכעלּפ רעד

 ןיא .(ןענינעל טימ ץיּפש ןיא ,דנַאלסור ןיא גנוטייצ עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס

 רעוט רעקיטכיוו ןוא סעקיוועשנעמ יד ןופ רעריפ-טּפיוה יד ןופ רענייא 3

 ןופ טעטימָאק-ריפסיוא ןופ דילגטימ 1917 ןיא .לַאנָאיצַאנרעטניא ןט72 ןופ

 ?טנַארגימע ןַא -- עיצולָאװער-רעבָאטקָא רעד ךָאנ .טַאר-רעגרוברעטעּפ

 וצ ןבָאה רימ זַא ,ןעגנורדעג זיא קיטסירעטקרַאַאכ רעצרוק רעד ןופ

 -יסור רעד ןופ רעוט ןוא רעקיטערָאעט עטסקיטכיוװ יד ןופ םענייא טימ ןָאט

 ןווָאנַאכעלּפ ןופ רעטעברַאטימ ןטנעָאנ ַא ,גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעש

 ײטרַאּפ רעשיטַארקַאמעד:לַאיצַאס רעד ןופ גנוטלַאּפש רעד ךָאנ ,ןענינעל ןוא

 -רעטעברַא ןוא רעריפ-טּפיוה עשיטסיוועשנעמ יד ןופ רענייא ,דנַאלסור ןיא

 ,בַאטשסַאמ ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןיא רעוט

 ןופ לפרעד ןיילק ַא ןיא ,1850 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא דָארלעסקַא

 ןעוועג זיא רעטָאפ רעד .ןרעטלע עמערָא רעייז ייב ,עינרעבוג רעווָאכינרעשט

 .עמשטערק רעקניניילק ַא ןופ רַאדנערַא ןַא

 -מיג יד טמוק רעטעּפש .רדח ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןסחנּפ ןופ ערעל יד

 רע טריבורּפ טנעדוטס רעקירָאי-22 סלַא ןיוש .טעטיסרעווינוא ןוא עיזַאנ

 סױרַא ךיז טקור רע .עיצַאזינַאגרָא ערענָאיצולָאװער עשיסורלַא ןַא ןדנירג

 -עג ,הפוקת רעד ןופ ,םידימלת ענייז ןשיווצ .רעקיטערָאעט ןוא רָאטַארָא סלַא

 "ַאנ/ ןופ רעריפ-טּפיױה ערעטעּפש יד ןופ רענייא) וװָאבַאלעשז ךיז ןעניפ
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 ,(רַאצ ןפיוא טַאטנעטַא םענעגנולעג ןופ רעריפסיוא ןוא "ַאילָאװ ַאיַאנדָאר

 -ַאנ יד ןופ רעוט רעקיטכיוו רערעטעּפש) שטיווערוג ירָאגירג ,שטייד וועל

 .(סעקיוועשנעמ ןוא סעקינדָאר

 ןיא קידנעייז .ןענינוקַאב ןופ רעגנעהנָא ןַא דָארלעסקַא זיא ןרָאי יד ןיא

 ,"וויטקעלָאק , גנוטייצ-ןטסינוקַאב יד ךיוא רע טעדנירג (ץייווש) ווענעשז

 "וסָאז ַארעיװ ,ןװָאנַאכעלּפ טימ ןעמַאזוצ ,1882 ןיא גנודנירג רעד ךָאנ

 ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסיסקרַאמ רעטשרע רעד ןופ שטייד וועל ןוא שטיל

 -כיוו עריא ןופ רענייא רע זיא ,*טעברַא יד ןעײרפַאב רַאפ עּפורג; דנַאלסזר

 .רעוט עשיטסיוועשנעמ עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא רעטעּפש .רעוט עטסקיט

 ,(1928) טיוט ןזיב יירט רע טביילב עיגָאלָאעדיא רעד

 ןצעזַאב ןופ גנולעטש יד דָארלעסקַא טקידיײטרַאפ דָאירעּפ ןסיוועג ַא ןיא

 ַא ןיא, :רעטנוא רע טכיירטש ןרַאומעמ ענייז ןיא .עניטסעלַאּפ ןיא ןדיי יד

 יד רימ ייב ןענַאטשעג טייקפרַאש רעצנַאג רעד טימ זיא טנעמָאמ ןסיוועג

 רעבָא ,"קלָאפ ןשידיי םעד תבוטל לעיצעּפס ןטעברַא וצ ךיז ןטיירג ןופ עגַארפ

 ןשיסור ןצנַאג ןופ גנואיײרפַאב רעד רַאפ ףמַאק םעד ךיז טעמדיוו רע ןעוו

 ןטסעב םעד םעד ןיא רע טעז ,רעקלעפ עלַא ןופ עטקירדרעטנוא יד ןוא קלָאפ

 ןוא רעדירב ענעגייא , ענייז ןופ ךיוא עיצַאּפיצנַאמע רעלופ רעד רַאפ ,געוו

 ."רעטסעווש

 לא

 ןופ רעוט ןוא רעקיטערָאעט עטסטמירַאב יד וצ טרעהעג שטייד וועל

 -טּפיוה יד ןופ רענייא זיא רע .דנַאלסור ןיא גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװעד רעד

 יד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעשידרערעטנוא רערענָאיצולָאװער רעד ןופ רעוט

 ,"ַאילָאװ יא ַאילמעז; ןופ 1876 ןיא דנַאלסור ןיא טעדנירגעג ,?סעקינדָארַאנ;

 -ָאּפסעד ןשירַאצ ןגעק דנַאטשפיוא ןטנכָאװַאב ַא וצ טבערטשעג טָאה עכלעוו

 .םוטרעיוּפ םעד ףיוא םעלַא רַאפ ךיז קידנציטש ,םזיט

 יָאּפ ץעינעימַאק) ןישטלוט לטעטש ןיא ,1985 ןיא ןריובעג ,שטייד וועל

 ןוא גנואיצרעד עזעיגילער-שידיי עגנערטש ַא טמוקַאב ,רדח ןיא טייג (קסלָאד

 טשינ טמוק רע ןענַאװ זיב ,םורַא ןשידיי םעד ןופ ןבעל םעד טימ טימ טבעל

 עיגָאלָאעדיא רעד טימ ןסירעגטימ ױזַא רע טרעוװ ָאד .טעטיזרעווינוא ןפיוא

 ןיא בירקמ ךיז זיא ןוא ערעל יד טזָאלרַאפ רע זַא ,"סעקינדָארַאנא יד ןופ

 ,גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןצנַאג
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 רע טקור רָאטַאזינַאגרָא רעקיאעפ ןוא שטנעמ רעטעדליבעג-ךיוה סלַא

 ליפ סיוא טריפ ,ןקיירטש-םירעיוּפ עסיורג טימ ןָא טריפ רע .סױרַא לענש ךיז

 רעד ןופ טרָאּפסנַארט םעד טריזינַאגרָא ,ןתוחילש ןוא ןבַאגפױא עכעלרעפעג

 סױרַא טערט ,ןעיירעקורד עשידרערעטנוא טּפַאש ,רוטַארעטיל רעלַאגעלמוא

 .ןקירבַאפ ןיא ןעגניטימ ףיוא
 ךרוד טייג רע .טקישרַאפ ןוא טּפשמעג ,טריטסערַא רע טרעוו לָאמ ליפ

 יד ןיא רָאי 16 ךיז טרעטַאמ ןוא ןעגנוטסעפ ,תוסיפת עמַאזיורג טעמכ עלַא

 ,לָאמ ריפ טרָאד ןופ קידנפױלטנַא ,סעגייט רעריביס

 רעד ןופ רעדנירגטימ רע זיא ,ץייווש רעד ןיא ךיז קידנעניפעג 1883 ןיא

 "רַא יד ןעיײרפַאב ןופ עפורג יד , עיצַאזינַאגרָא רעשיטסיסקרַאמ רעטשרע

 רעטעּפש ןוא "ַארקסיא; רעד ןופ ןרָאטקַאדער יד ןופ רענייא זיא רע ."טעב

 -ָאװער-רַאורבעפ רעד ךָאנ לעיצעּפס ,רעריפ עשיטסיוועשנעמ יד ןופ רענייא -

 ,דנַאלסור ןיא 1917 עיצול

 -יטעט עשיטילָאּפ יד רעביא רע טסייר עיצולָאװער-רעבָאטקָא רעד ךָאנ

 ןופ עטכישעג רעד ןופ גנוטעברַאַאב רעד ןצנַאג ןיא ךיז טעמדיוו ןוא טייק

 דנַאברַאפנטַאר ןיא טברַאטש רע .גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעשיסור רעד

 .ןרַאומעמ ןוא קרעװ עקיטכיוװ ליפ קידנזָאלרעביא ,1941 ןיא

 ערעדנַא ליפ ןביירשַאב ןוא ןענעכערסיוא טנעקעג ךָאנ טלָאװ ןעמ

 ףמַאק םעד ןעוועג בירקמ ןבעל רעייז ןבָאה סָאװ ,ןדײ-ןרענָאיצולָאװער

 רעד ןופ עלעגיוו םייב ןיוש זַא ןזייווװצנָא גונעג .טלעוו רערעסעב ַא רַאפ

 ןט-19 ןופ ןרָאי רע-60 יד ןיא ,גנוגעוַאב רערענָאיצולָאװער ,רעשיסור

 -ךיוה רעגרוברעטעּפ יד ןופ ןטנעדוטס יד יװ ,ןדיי ןענַאטשעג ןענייז ,ה"

 רעדנַאסקעלַא רעדירב יד ,שטיװָאכורָאב רעדנַאסקעלַא ,ןַאמרעב ףסוי ןלוש

 ּפיסָא ןוא רימידַאלװ רעדירב יד ,רעגניטע ןָאטנַא ,לעקנערפ ןָאעל ןוא

 ערעייז .(רימָאטישז ןיא לוש רעניבַאר רעד ןופ רערעל ןופ ןוז) טסקאב

 עכלעוו ,ענַארכַא רעשירַאצ רעד ןופ ןטקַא-ײצילָאּפ יד ןיא ןרירוגיפ ןעמענ

 יַאלָאקינ טנעדוטס רעשידיי רעד .טנעקַאב "רעטנענ, ייז טימ ךיז טָאה

 -קעס רעשיסור רעד ןופ םַארגָארּפ ןופ רעסַאפרַאפ רעד ןעוועג זיא ןיטוא

 ןוא ןסקרַאמ טימ טעברַאעגטימ ןוא לַאנָאיצַאנרעטניא ןטשרע ןופ עיצ

 ןזיירק ןיש עטשרע יד ןיא ךיז ןעניפעג ןדיי לָאצ עשּפיה ַא ,ןענינוקַאב

 ,דַארלעסקא סחנּפ) .ןרָאי רע-80 יד ןיא (ןטסיקלָאפ) ?סעקינדָארַאנ; יד ןופ

 ןבָאה .ַא א ןַאמרעקוצ רעזייל ,ןָאסלעכָאי ןימינב ,שטיוועלעדנוז ןרהא

 .(לָאר עקיטכיוו רָאג ַא טרָאד טליּפשעג
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 יא ַאילמעז, רעשיסורלַא ,רעסיורג רעד ןופ רעדנירג יד ןשיװצ
 -ימָאק לַארטנעצ) טַאר ןסיורג ןיא זיולב .ןדיי ליפ ןעוועג ןענייז "ַאילָאװ

 -קעלַא ןַאמקעטּפַא ףסוי ,ןָאסנַאטַאנ קרַאמ ןעגנַאגעגנײרַא ןענייז (טעט
 םעד ןיא .שטייד ,דארלעסקא ,שטיוועלעדנוז ןרהא ,יקסניטאכ רעדנַאס

 28 יד ןשיװצ ןענייז "ַאילָאװ ַאיַאנדָארַאנ; רעד ןופ טעטימָאק-ריפסיוא

 ילעוװַאס ,שטיוועלעדנוז ןרחא -- ןדיי יירד ןעוועג ,רעדנירג-רעדילגטימ

 (ןרעירוק) ןטנעגַא יד ןשיװצ .גרעבנעדלָאג ירָאגירג ןוא יקסלָאּפָאטַאלז

 ,ןַאמפלעה עיסעה ,קישטנָארַא קיזייא :ןדיי יד ןעוועג ןענייז טעטימָאק ןופ

 וועל ןוא ןָאסנעדירפ ירָאגירג ,ןָאסלעכָאי רימידַאלװ ,ןַאמרעקוצ רעזייל

 .יקסלָאּפָאטַאלז

 ןרָאי יד ןיא ןטסירָארעט עקיטכיו ,עטּפשמרַאפ 154 יד ןשיװצ

 ןופ ןרָאי רע-90 ןוא רע-60 יד ןשיוװצ .ןדיי 22 ןעוועג ןענייז 8900

 "עג ריביס ןיא עגרָאטַאק-רערַאק רעמַאזיורג רעד ףיוא ןענייז ה"י ןט-9

 ןעמוקעגמוא ןענייז תוילת יד ףיוא .ןדיי 23 ייז ןופ ,עשיטילָאּפ 217 ןעוו

 ,טעבָאג ןרהא ,יקצעדַאלמ .מ :ןרענָאיצולָאװער עשידלעה עשידיי יד

 יקסנַאיסיל לוַאש ,יקסװָאזָאר לאומש ,יקסנַאדיימ בייל ,גערבנעטיוו .ס

 "ַאק ןוא תוסיפת עשיסור יד ךרוד ךרודַא ןענייז 1890-1884 ןרָאי יד ןיא

 ןדיי 579 ייז ןשיווצ ,עטריטסערַא עשיטילָאּפ 4207 סעגרָאט

 םעד ףיוא יונעג ןזייוו ,ןרעפיצ ןוא ןטקַאפ עטנָאמרעד ןביוא עלַא יד

 יַאב רערענָאיצולַאװער רעשיסור רעד ןיא ןדיי ןופ לײטנָא ןקידנטײדַאב

 .טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ ךשמ ןיא ,גנוגעוו

 םִע; ןַא זולב טשינ ןענייז ןדיי זַא ןענרעל ןרעפיצ ןוא ןטקַאפ יד

 רעפמעק ערענָאיצולָאװער ,עקידריו ןופ קלָאפ ַא ךיוא רָאנ ,"רפסה

 ."טייהיירפ רעזדנוא ןוא רעייא רַאפ;
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 'רעטעברא רעשיד" רעניימעגלא רעד
 ןריופ ןוא דנאלסוד ןיא דנוב

 עקישַאר ַא רָאפ טמוק טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ רָאי 10 עטצעל יד ןיא

 ןיא .דנַאלסור ןשירַאצ ,םענענַאטשעגּפָא ןופ גנולקיװטנַא עלעירטסודניא

 ןיא רעטעברַא לָאצ יד ךיז טָאה 1900-1890 ןופ טינשּפָא-טייצ ןצרוק םעד

 טנזיוט 720 ןופ ןסקַאװעגסיױא זיא יז .טלּפָאטרַאפ יו רעמ ןקירבַאּפ יד

 -רעדָאפ רעד ןיא טקורעגסױרַא טָאה ןײלַא עטכישעג יד .1.600.000 ףיוא

 -טפַאשלעזעג ןשימַאניד ,םעיינ ַא גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןופ ייר

 ,סַאלק-רעטעברַא םעד -- חוכ ןכעל

 זיא עירעּפמיא רעשיסור רעסיורג רעד ןיא ןלייט ענייז ןופ רענייא

 ייס ןסקַאװעג לענש זיא רע ךיוא .טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד ןעוועג

 ,ןיז ןלענָאיצַאזינַאגרָא ןיא ייס ,לָאצ רעד ןיא

 ןלייט עלַאנָאיצַאנ ,ערעדנַא טימ גנוטפעהַאב ,רעטקַארַאכ-ןסַאמ ןייז

 ,עילַאװכ-קיירטש עדנסקַאו יד ,ײמרַא-רעטעברַא רענײמעגלַא רעד ןופ

 -ספמַאק עיינ טרעדָאפעג טציא ןבָאה ,עגַאל עשיטילָאּפ עטפרַאשרַאפ יד

 ענעפרָאװעצ עקיטציא זיב יד .קיטקַאט ןוא עיגעטַארטס עיינ ַא ,ןדָאטעמ

 טשינ רעמ ןיוש ןבָאה ןטנעגילעטיא-סקלָאפ ןוא רעטעברַא ןופ ךעלזיירק

 .הפוקת רעשירָאטסיה רעיינ רעד ןכָארּפשטנַא

 -נעוװטיױנ עכעלטכישעג יד ,סַאלק-רעטעברַא ןשידיי ןופ ףור םעד

 -עברַא רעטקיניירַאפ ,רעסיורג ןייא ןיא ןזיירק עלַא ןסיגפיונוצ ןופ טייקיד

 ןוא רעקיטערָאעט יד ןענַאטשרַאפ ןוא טּפַאכעגפיוא ןבָאה ײטרַאּפ-רעט

 רעטריזילַארטנעצ ,ענליוו ןיא ,רענעמוקעגפיוא ןיוש רעירפ רעד ןופ רעריפ

 -ָאמעד-לַאיצָאס עשידיי עּפורג , ןעמָאנ ןרעטנוא עיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא

 | | ,"דנַאלסור ןיא ןטַארק
 ןענייז ץנערעפנָאק רעקיגָאט-ייװצ רעריא ףיוא 1894 טסוגיױא ןיא
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 רעשידי רעד ןופ רעקיטערָאעט ןוא ןוענָאיּפ עכלעזַא דנזעװנָא ןעוועג

 ידַאקרַא ,יו (רענײמעגלַא רעד ןופ ךיוא עסיוועג) גנוגעװַאב-רעטעברַא

 .וװ ,ָאטרַאמ-םיוברעדעצ ילוי ,קינטומ םהרבא ,ללימ ןַאשזד ,רעמערק

 ןגָארפ עלענָאיצַאזינַאגרָא-שיטילָאּפ עניימעגלַא רעסיוא .ַא .א יקסווָאסָאק

 רעשידיי שיפיצעּפס רעד ןענַאטשעג ןטַאבעד יד ןופ רעטנעצ ןיא זיא

 יקסװָאכַאל בקעי טדערעג טָאה'ס ןכלעוו ןגעוו ,םעלבָארּפ

 "סור ןשירָאצ ןיא רעטעברַא רעשידיי רעד זַא ,ןזיוועגפיוא טָאה רע

 עקַאט רַאפרעד .דיי סלַא ךיוא רָאנ ,רעטעברַא סלַא זיולב טשינ טדייל דנַאל

 ןרעו טריפעג ,ףמַאק ןשימָאנָאקע ןוא ןשיטילָאּפ םעד טימ לעלַארַאּפ זומ

 .גנוקיטכערַאבכײלג רעכעלרעגריב ,רעלַאנָאיצַאנ רַאפ ףמַאק ַא

 -ַאגרָא ןַא ןריפ טעוװ םיא ןעוו ןַאד רָאנ ןייז רע ןעק ךיירגלָאפרעד

 רעטמירַאב רעטעּפש רעד .ײטרַאּפ-רעטעברַא עשידיי ,עטקיניירַאפ ,עטריזינ

 -םיוברעדעצ ילוי ,סעקיוועשנעמ עשיסור יד ןופ רעריפ ןוא רעקיטערָאעט/

 רע ןכלעוו ןיא טַארעפער ַא ןטלַאהעג גנוטַארַאב רעד ףיוא טָאה ,וָאטרַאמ

 זַא ,סיורג גונעג זיא סַאלק-רעטעברַא רעשידיי רעד; זַא ,ןזיוועגפיוא טָאה

 עקידנקריו עקרַאטש ןייז ןזייווַאב ןענעק טײהרעטריזינַאגרָא לָאז רע

 רעשידיי רעד זַא ,גונעג טשינ רעבָא זיא טפַארק עקיזָאד יד .טפַארק

 ,גנואיײרפַאב רעד וצ ןגָאלשרעד ןענעק ךיז ןײלַא ריא טימ לָאז טַאירַאטעלָארּפ

 רעשיסור רעד טימ טסעפ זדנוא טדניברַאפ סָאװ ,הביס יד זיא סָאד ןוא

 וװָאטרַאמ-םיוברעדעצ טָאה רעבָא ךיילג ."גנוגעווַאב רעטעברַא רעשיליוּפ ןוא

 ליצ רעד ,ליצ רעזדנוא זַא ,ןענעקרענַא סיואכרוד ןפרַאד רימ; : ןבעגעגוצ

 ןפַאש זיא ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא ןטעברַא סָאװ .ןטַארקָאמעדילַאיצָאס ןופ

 -יפ יד ןייז ףרַאד עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עשידיי לעיצעּפס ַא

 רַאפ ףמַאק ןייז ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד ןופ ןירעיצרעד ןוא ןירער-

 -סיורָאפ ."גנואיירפַאב רעשיטילָאּפ ןוא רעכעלרעגריב ,רעשימָאנָאקע רעד

 װָאטרַאמ טָאה םזילַאנָאיצַאנ ןיא טקידלושַאב ןרעוו ןעק רע זַא ,קידנעעז

 טשינ טפמעק סָאװ ,סַאלק-רעטעברַא ןַא תמאב ןעד ןעק , : טרעפטנעעג

 ןופ בצמ ןגעק ןפמעק ,םַאטש ןטסקירעדינ םעד ןופ (דנַאטשוצ) בצמ ןגעק

 רעשידי רעד ןופ טייקיטליגכיילג עלַאנָאיצַאנ יד ?סָאלק ןקירעדינ ַא

 "םיוא רעזדנוא .ןײזטסוװַאב-ןסַאלק ןופ גנוכַאװרעד יד טריזָאמרָאט עסַאמ

 סַאלק ריא ןופ ייס ,רעלַאנָאיצַאנ ריא ןופ ייס יז ןקעוווצפיוא זיא עבַאג

 .(1 ."טייקיטליגכיילג
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 רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןופ גנולקיװטנַא עקישַאר יד ,ןײלַא ןבעל סָאד

 ןַא ןופ גנואײטשטנַא רעד רַאפ ןדָאב םעד טיירגעגוצ טָאה ,קימָאנָאקע

 ןשירַאצ ןיא ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשידיי ,רעטריזילַארטנעצ ,רעכעלטייהנייא

 עשיאעּפָאריײא-ןײמעגלַא יד יוװ ,גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד .דנַאלסור

 -ץלָארּפ ,ןטקיניאעג ןופ ךַאילש ןטיירב םעד ףיוא ףױרַא ןַאד ןיוש זיא

 יד ,"סעסַאק-קיירטש, ,"סעסַאק-ףליה; ףיוא ןעמוק סע .ףמַאק ןשירַאט

 רעשידיי רעד ףיוא יו ,רענײמעגלַא רעד ףיוא ױזַא ןטַאקידניס עטשרע

 -הכאלמ-לעב, ,"סעסַאק-ףליה, ,ןזיירק יד ןשיװצ זיא םעד רעסיוא .סַאג

 רעטעברַא עשידיי ןופ סעיצַאזינַאגרָא עלענָאיסעּפָארּפ עטשרע ,"תורבח

 -סיוא רעקידרדסכ ַא ןעמוקעגרָאפ דנַאלסור ןופ טעטש ענעדישרַאפ ןיא

 ןופ ,ןעגנורַאפרעד ןוא רוטַארעטיל ןופ ןשטנעמ ןוא ןעגנוניימ ןופ שיוט

 -ַאטיגַא ,רענדער ,רעקיטערָאעט ןופ ,ןדָאטעמ-ספמַאק ןוא סעיצַאמרָאפניא

 ,ןרָאטַאזינַאגרָא ,רעקינכעט ,ןרָאט

 -ַאכ ןסַאמ ַא ןעמונעגנָא טָאה גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד ןעוו

 ַא ןפַאש יװ ,געווסיוא רערעדנַא ןייק ןיוש ןעוועג טשינ זיא רעטקַאר

 טרעדָאפעג ןבָאה סָאד .ײטרַאּפ-רעטעברַא עטריזילַארטנעצ ,עטקיניײרַאפ

 רעד ייס ,סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא ענעמוקעגפיוא לָאצ עסיורג יד ייס

 ןעמ עכלעוו ,ןעגנוגלָאפרַאפ ןוא רָארעט רעשיאייצילָאּפ ,רעטקרַאטשרַאפ

 .חוכ רעטקינייאעג סלַא רָאנ ןלעטשנגעקטנַא קירעהעג טנעקעג ךיז טָאה

 -לַאיצָאס עשידיי עּפורג, רענליוו רעד ןופ רעוט ערענָאיצולָאװער יד

 ןופ טפַארק-ביירט יד ךיוא ןוא ,ןרענָאיּפ יד ןעוועג ןענייז ,"ןטַארקָאמעד

 ,דנַאלסור ןופ סעיצַאזינַאגרָא ןוא ןזיירק עשידיי עלַא ןופ גנוקיניירַאפ רעד

 -רעטעברַא רעשידיי ,רעשיסורלַא ,רעטריזילַארטנעצ ַא ןיא עטיל ןוא ןלױּפ

 ,ײטרַאּפ

 -ָאמעד-לַאיצָאס רענליוו ןופ ןעגנוציז עכעלטע ףיוא ייז ןבָאה סָאד

 טכַארטַאב ,קילערָאג לרעמש ןופ גנוניוו רעד ןיא ,טעטימָאק ןשיטַארק

 -ַאגרָא ןייא ןיא ןסיגפיונוצ ןופ עבַאגפױא עשירָאטסיה יד טריזילַאנַא ןוא

 -ָאס ןכעלטפַאשנסיװ ןופ טסייג ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד םזינ

 -לעוו ,ײטרַאּפ עשיטסיסקרַאמ ַא ןפַאש וצ ןטָארטעגוצ ןענייז ייז .םזילַאיצ

 ןשידיי ןופ טײקטריזינַאגרָא רעטסכעה רעד ןופ קורדסיוא רעד ןייז לָאז עכ

 "נָא טעוו סָאװ ,חוכ רעטריזילַארטנעצ ,רעשיטילָאּפ רעד ,סַאלק-רעטעברַא

 .ףמַאק-ןסַאלק ןשירַאטעלָארּפ םעד טימ ןריפ

 ,ןינעל טָאה (1902) "!ןָאט סָאװ, טעברַא רעטמירַאב רעד ןיא
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 -רעטעברַא רעשיטילָאּפ ַא ןופ לָאר רעשירָאטסיה רעד ןגעװ קידנביירש

 ןופ עיצַאזינַאגרָא ןַא זדנוא טיג; :האובנ עסיורג ןייז ןפרָאװעג ,ײטרַאּפ

 -רַאּפ עשיטסיסקרַאמ ,ערענָאיצולָאװער ַא טסייה סָאד) ןרענָאיצולָאװער

 "רעטנוא רע טָאה םעד טימ ."דנַאלסור ןרעקרעביא ןלעװ רימ ןוא (,ג ,ט ייט

 ןופ ײטרַאּפ-רעטעברַא ערענָאיצולָאװער ַא ןפַאש ףרַאד ןעמ זַא ,ןכָארטשעג

 קיאעפ ןייז הפוקת רעשירָאטסיה רעיינ רעד ןיא לָאז עכלעוו ,ּפיט םעיינ ַא

 ןוא טכַאמ עשיטילָאּפ יד ןעמענרעביא רַאפ ףמַאק םעד טימ ןריפוצנָא

 ,גנונעדרָא עשיטסילַאיצַאס ,עיינ ַא ןעיוב

 ןבָאה ןטַארקָאמעד:לַאיצָאס רענליוו עשידיי יד יצ טפַאהלפייווצ זיא'ס

 ןקיטעטשַאב סָאד לייו) רעכיז רעבָא זיא'ס ,ײטרַאּפ ַאזַא וצ טבערטשעג

 ,רעטשרע רעד ןופ רעדנירג ןוא רעקיטערָאעט ,ןרענָאיּפ יד זַא ,(ןטקַאפ

 ,"דנוב , ,עיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא רעשידיי רעטריזילַארטנעצ ,רעשיסורלַא

 םוקפיוא ןופ ןרָאטַאיציניא:טימ סלַא רעייטשייב ןקיזיר ַא ןבעגעג ןבָאה

 ןופ ,ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטַארקָאמעדילַאיצַאס רעשיסורלַא רעד ןופ

 (1903 ןיא גנוטלַאּפש רעד ךָאנ) ןענַאטשטנַא רעטעּפש ןענייז סע רעכלעוו

 ןעײטרַאּפ עשיטסיוועשנעמ ןוא עשיטסיוװעשלָאב יד

 2 לא
* 

 -עברַא רעשידיי רעטשרע רעד ןופ גנודנירג רעד וצ ןעגנוטיירגוצ יד

 רענליוו רעד .ןפוא ןשיטַארקָאמעד ַא ףיוא ןעמוקעגרָאפ ןענייז ײטרַאּפ-רעט

 סעיצַאזינַאגרָא עקיטרָא ,עטסערג יד וצ טקישעגרעדנַאנופ טָאה רעטנעצ

 -עגמורַא ןרעװ טפרַאדעג ןבָאה עכלעוו ,ןגַארפ טימ ןגיוב ןלעיצעּפס ַא

 .רָאפנעמַאזוצ-סגנודנירג םעד רַאפ טייצ ַא טדער

 -רֶא ענײמעגלַא ןַא קיטיונ זיא יצ; :ןעוועג זיא עגַארּפ עטשרע יד

 ? טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ עיצַאזינַאג

 ,ײטרַאּפ יד זַא ,ןרָאװעג ןכָארטשעגרעטנוא זיא עגַארפ רעד טימ

 ןופ ןעגנובערטש יד ןופ קורדסיוא ןַא ןייז זומ ןפַאשעג ןרעװ ףרַאד סָאװ

 עריא עסיוועג ןופ רָאנ טשינ ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעצנַאג רעד

 .רעריפ ןוא רעקיטערָאעט

 רענײמעגלַא רעד ןופ תוכייש ןגעוו עגַארפ ַא ןעוועג זיא רַאלוקריצ ןיא

 ןּפורג עשידיייטשינ ערענָאיצולָאװער יד טימ ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשידיי

 .(2 דנַאלסיוא ןוא דנַאלסור ןיא
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 -ןעצ ריא ,ײטרַאּפ רעד ןופ ןעמָאנ ןגעוו ןגַארפ ךיוא ןעוועג ןענייז'ס
 רעלַאגעלמוא רעד ןופ טלַאהניא ןגעוו ןוא ןטכילפ ענייז ןוא טעטימָאק-לַארט
 ,שידיי ןיא רוטַארעטיל-ײטרַאּפ

 רעשידיי רענײמעגלַא ,רעטשרע רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ-סגנודנירג רעד
 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ,עטיל ןוא ןליופ ,דנַאלסור ןיא ײטרַאּפ-רעטעברַא
 עקידנזעװנָא לָאצ יד .1897 רעבמעטּפעס 27725 ןופ געט יד ןיא ,ענליוו
 ,3 --- עשרַאװ ןופ ,6 ןעוועג ןענייז ענליוו ןופ .13 ןפָארטַאב ןבָאה ןטַאגעלעד
 -ץלעד ןציירד יד ןופ .םענייא וצ קסבעטיוו ןוא קסנימ ,2 -- קָאטסילַאיב
 ,רעטעברַא ןעוועג טכַא ןענייז ןטַאג

 -ץלָארּפ ןייז טקיטעטשַאב טָאה רָאפנעמַאזוצ ןופ לַאקָאל רעד ךיוא
 םערָא ,ןיילק ַא ןיא לביטש-םעדיוב ַא ןעוועג זיא סָאד .רעטקַארַאכ ןשירַאט
 שיט ַא ,ןטסַאק ַא ,טעב ַא ןופ ןענַאטשַאב זיא לבעמ עצנַאג סָאד וװ ,לזייה
 סקרַאמ לרַאק ןופ טערטרָאּפ ַא ןעגנָאהעג זיא טנַאװ רעד ףיוא ,ןלוטש טימ
 ,רעדעפ-יילב ַא טימ טנכייצעג

 -רָאפ "טרַאשעגניײרַא , ךיז רָאנ ןעמוקעגנָא טשינ ןענייז ןטַאגעלעד יד
 ןענָאיּפש עשירַאצ ןייק ךָאנ טשינ ןעייג סע יצ ,םורַא קידנקוק ,קיטכיז
 טָאה רעדעי .עכעלרעייפ ַא ,ענעביױהעג ַא ןעועג זיא גנומיטש יד רעבָא
 ,שינעעשעג רעכעלנייוועגרעסיוא רעד ןופ גנוטיידַאב עשירָאטסיה יד טליפעג
 ןויסערגָארּפ ריא ןטינשעג ךיז טָאה סָאװ עטכישעג רעד ןופ םעטָא םעד
 -עברַא ןשידיי ,ןטריזינַאגרָא ןופ ןייזטסוװַאב ןוא ףמַאק ךרוד שרַאמסיורָאפ
 .סַאלק-רעט

 ץנײמעגלַא ןַא ןפַאש וצ טייקידנעװטינ רעד ןופ גנודנירגַאב יד
 טָאה רעכלעוו ,רעמערק ידַאקרַא ןבעגעג טָאה ײטרַאּפ-רעטעברַא עשידיי
 .ןעגנוטַארַאב יד טנפעעג

 ןשיווצ גנודניברַאפ עקידנריטסיזקע ןיוש יד זַא ,ןזיוועגפיוא טָאה רע
 -סיוא ריא ןעמוקַאב זמ טעטש ענעדישרַאפ ןופ רעטעברַא עשידיי יד
 -עברַא ,רעשיטָאטשנשיװצ ,רעטריזילַארטנעצ ,רענײמעגלַא ןַא ןיא קורד
 ךיז קירעהעג יװ ןענָאק טעװ םזינַאגרָא ַאזַא רָאנ .עיצַאזינַאגרָא-רעט
 ענייז ןיא ןדניברַאפ ןוא ןעגנוגלָאפרַאפ עשיאייצילָאּפ יד ןלעטשנגעקטנַא
 ,ןפורג-ספמַאק עשירַאטעלָארּפ ערעדנוזַאב ןופ םידעפ עלַא טנעה
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 רַאפ ףמַאק ןכיירגלָאפרעד ַא ןריפ ןענָאק טעװ םזינַאגרָא ַאזַא רָאנ

 סלַא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעצנַאג רעד ןופ גנוגיטכערַאבכיײלג רעלופ

 ןּפורג ערעדנוזַאב טשינ ןוא טפַאשרעייטשרָאפ עטסכעה ןייז

 עשידיי יד ןופ עיצַאזינַאגרָא רענײמעגלַא ןַא ןופ גנואײטשטנַא יד
 "רעד סע סָאװ ,טקַאפ םעד טימ טקיטכערַאב ןרָאװעג ךיוא זיא רעטעברַא

 "יסור רענײמעגלַא ןַא ןופ גנודנירג רעד ןופ טנעמָאמ רעד ךיז טרעטנענ

 רעשידיי ןיוש רעסריזינַאגרָא רעד רעכלעוו ןיא ײטרַאּפ-רעטעברַא רעש

 רע טסעוו ריא ןיא ןטערטנײרַא .טרָא ןייז ןעמענרַאפ ףרַאד טַאירַאטעלַארּפ

 .סעּפורג עניילק ףיוא ןסירעצ טשינ ןוא טקינייאעג רָאנ ןענָאק

 .רָאפ ןופ ןריפסיוא יד טריבָארּפַא קימיטשנייא טָאה ץנערעפנָאק יד

 -עברַא עשידיי ,ענײמעגלַא ןַא ןפַאש וצ טייקידנעווטיונ רעד ןגעוו רעציז
 ,ץיצַאזינַאגרָא-רעט

  *עברַא רעשידיי רענײמעגלַא רעד , ןבעגעג ןעמָאנ ַא ריא טָאה ןעמ

 -עגרעטנוא ןרָאװעג זיא םעד טימ ."ןלױּפ ןוא דנַאלסור ןיא דנוב-רעט

 ןקידנפמעק ןצנַאג םעד ךיז ןיא ןיירַא טמענ "דנוב; רעד זַא ןכָארטש

 סָאװ ,רעטעברַא ןשידיי ןדעי רַאפ ןפָא זיא ןוא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי

 .ןגרָאמ ןרעסעב ַא רַאפ ףמַאק םוצ וצ טייטש

 .ײטרַאּפ-רעטעברַא עשידיי עטשרע יד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא ױזַא

 דנַאלסור ןיא טַאירַאטעלָארּפ רעשידיי רעד טָאה טקַא ןשירענָאיּפ םעד טימ

 -יסורלַא רעד ןופ ייר רעטשרעדָאפ רעד ןיא טקורעגסױרַא ךיז ןליוּפ ןוא

 ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעש

 םענעבילקעגסיוא ןקינָאזרעּפ "ירד ןופ רעדילגטימ יד ןופ רענייא

 -ַאלװ ,ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשידיי רעטשרע רעד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ

 רָאי ןטשרע ןיא "דנוב; ןופ טעברַא יד קידנבײרשַאב ,יקסווָאסָאק רימיד

 "עג ןענַאטשעג ןענייז זדנוא רַאפ, :ןזיװעגנָא טָאה ,גנואײטשטנַא ןייז ךָאנ

 -פיוא טזומעג טָאה ןעמ .ןבַאנפיוא עשיטקַאט ןוא עלעיּפיצנירּפ עקיטלַאװ

 -ןריפכרוד ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ ןעגנורעדָאפ עלעיצעּפס יד ןרעלק

 ןזַאושזרוב םעד ןוא "דנוב , ןשיוצ ץענערג עלעיּפיצנירּפ ,עפרַאש ַא קיד

 גנואיצַאב ערָאלק ַא ןלעטשנייא ןוא סַאג רעשידיי רעד ףיוא םזילַאנָאיצַאנ

 -כיילג "רעלַאנָאיצַאנ, ןוא "רעכעלרעגריב , ןגעוו עגַארפ רעברַאה רעד וצ

 .אגנוקיטכערַאב
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 ,ףמַאק ןופ טנעמָאמ ןשיטילָאּפ םעד ןקורסיורא רעמ טזומעג טָאה ןעמ;

 ןוא קיטילָאּפ ןשיװצ תוכייש עקיטכיר יד גיוא ןופ קידנזָאלסױרַא טשיג

 ",גנוגעווַאב רעשירַאטעלָארּפ רעד ןיא קימָאנָאקע

 יא
(. 

 -נָאק ךיז טָאה סע עכלעוו םורַא ןטעברַא עטסקיטכיוו יד ןופ ענייא

 ,גנודנירג ןייז ךָאנ ךיילג "דנוב, ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד טרירטנעצ

 עשיטַארקָאמעדילַאיצָאס עשיסורלַא ןַא ןפַאש וצ גנובערטש יד ןעוועג זיא

 "יורג רעד ןופ סעיצַאזינַאגרָא יד ןעמענמורַא לָאז סָאװ ,ײטרַאּפ-רעטעברַא

 -ילָאּפ ןוא ןשימָאנָאקע ,ףמַאק ןעמַאזניימעג ןיא .עירעּפמיא רעשיסור רעס

 ןיא ,טָאה טַאירַאטעלָארּפ ןשידנעלסור ןטריזינַאגרָא ,ןצנַאג ןופ ,ןשיט

 ךַאז רעד ןופ גיז םעד רַאפ געװ םעד ןעזעג "דנוב; רעד הפוקת רענעי

 ,קלָאפ ןשידיי ןוא רעטעברַא ןשידיי ןופ

 .עגסױרַא ײטרַאּפרעטעברַא עשידי עטשרע יד זיא םורַא ױזַא

 םעד קידנריזינַאגרָא ,עיצַארגימע ןגעק ןוא עיצַאלימיסַא ןגעק ןטָארט

 ףמַאק םוצ טנעגילעטניא-סקלָאפ ןוא רעירַאטעלָארּפ ,קינשַאּפערָאה ןשידיי

 ,ןטעטילַאנָאיצַאנ ערעדנַא עלַא ןופ ןסַאמ-סקלָאפ יד טימ ןעמַאזוצ ,טרָא ןפיוא

 רעקיטערָאעט עטשרע יד טקידיײטרַאפ טרידיצעד ןבָאה עיניל יד

 טימ ןטייהנדישרַאפ-סגנונימ עפרַאש ץָארט ,"דנוב, ןופ רעדנירג ןוא

 ,גנוגעוװַאב-רעטעברַא רעשיסור רעד ןופ רעוט עקיטכיוו ערעדנַא ןוא ןענינעל

 28 לא
 יא

 רעד ןופ רָאפנעמַאזװצ ןט-1 ןופ ןרענָאיּפ"ןרָאטַאיציניא יד ןשיווצ

 -ןירג ריא ןופ ,ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיסור רעשיטַארקָאמעדילַאיצַאס

 -עג ,סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עשיסור רעסיוא ןענייז ,ץנערעפנָאק"סגנוד

 רָאפנעמַאזוצ-סגנודנירג ןט"1 ןשירָאטסיה ןפיוא ."דנוב; רעד ךיוא ןעוו

 ,(ײטרַאּפ רעטעברַא עשיטַארקָאמעדילַאיצָאס עשיסור) ּפ"אדסר רעד ןופ

 -עלעד עקידנזעװנָא 9 ףיוא ןענייז ,1898 קסנימ ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ

 -טומ םהרבא ,רעמערק ידַאקרַא) "דנוב, ןופ ןטַאגעלעד יירד ןעוועג ןטַאג

 ,(ץַאק לאומש ,קינ
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 -לַא ,רעטשרע רענעפַאשעג:יינ רעד ןיא ןײרַא ןַאד זיא "דנוב , רעד

 .עיצַאזינַאגרָא עמָאנָאטױא סלַא (.ּפ.א.ד.ס.ר) ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיסור

 ןענעייל .ּפ.א.ד.ס.ר רענעפַאשעג"יינ רעד ןופ טסעפינַאמ ןטשרע ןיא

 "ןלױּפ ןוא דנַאלסור ןיא דנוב-רעטעברַא רעשידיי רעניײמעגלַא רעד; : רימ

 זיא עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא עמָאנָאטױא ןַא יו ײטרַאּפ רעד ןיא ןיײרַא טייג

 ןשידיי םעד עגונ ןענייז עכלעוו ,ןגָארפ ענױזַא ןיא רָאנ קידנעטשטסבלעז

 רעד ןופ קיטילָאּפ יד .דנַאלסור ןיא ןדיי יד ןופ עגַאל יד ...טַאירַאטעלָארּפ

 טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םייב ןפַאשַאב ןבָאה ,ייז ןגעק גנוריגער רעשירַאצ

 סָאד .ןקידיטרַאפ ייז לָאז ןעמ ןרעדָאפ עכלעוו ,ןסערעטניא עלעיצעּפס

 עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא עשידיי ערעדנוזַאב ַא רָאנ ןעמענ ךיז ףיוא ןעק

 -ןיא יד ךייש סָאװ .טייטשרַאפ יז יו ,ייז ןריפ וצ יירפ קידנעטשלופ זיא

 ,טַאירַאטעלַארּפ ןשידנעלסור ןצנַאג םעד עגונ רעבָא ןענייז סָאװ ,ןסערעט

 (לייט)דילג ַא יו ,"דנוב , רעד זיא ,עיצַאנ ןוא עיגילער ןופ דישרעטנוא ןָא

 -סר רעד ןופ) טעטימָאק-לַארטנעצ םעד ןגלָאפ וצ בויחמ ,ײטרַאּפ רעד ןופ

 -ַאב ןייק טשינ טָאה "דנוב, רעשידיי רעד זַא ,ךיז טייטשרַאפ סע .(ּפ"אד

 יו ,זיא םיא וצ גנואיצַאב יד .ײטרַאּפ רעד ןיא סעיגעליווירּפ ערעדנוז

 עלעיצעּפס יד טקידיײטרַאפ עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא רעדעי וצ

 ."עיצַאנ רעצנַאג ַא ןופ רעטעברַא יד ןופ ןסערעטניא

 ןעגנואיצַאב יד ןיא תופוקת ענעדישרַאפ ןעוועג ןענייז ןסייוו רימ יו

 רעשיסור רעד ןופ סערגנָאק ןט-2 ןכָאנ .ּפ"אדסר רעד ןוא "דנוב, ןשיווצ

 "ךנוב, רעד טָאה (1902) ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס

 ןיירַא רעדיװ רע זיא (1906) סערגנָאק ןט-4 ןפיוא .ןעייר עריא טזָאלרַאפ

 .קעװַא רעדיוו 1912 ןיא .ּפ"אדסר רעד ןיא

 "רַאש ַא ןעוועג זיא "דנוב , ןטימ "ַארקסיא; רעד ןופ טיירטש רעד

 ןיא לעיצעּפס ,ןפירגעגנָא םיא ןעלקיטרַא עכעלטע ןיא טָאה ןינעל .רעפ

 ןופ ײטרַאּפ עשיטילָאּפ עקידנעטשטסבלעז ַא קיטיונ זיא יצ, לקיטרַא

 7? טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי

 (טיור-ןגרָאמ) "ַאירַאז/ ּפ"אדסר רעד ןופ ןַאגרָא רעשיטערָאעט רעד

 ןזייופיוא טריבורּפ ,"דנוב , ןופ גנולעטש יד קידנפיירגנָא ,1901 ןיא טָאה

 לָאז'מ ביוא) רוטלוק עלַאנָאיצַאנ ןייק ָאטשינ ךעלטנגייא זיא ןדיי ייב , :זַא

 עכעלטע ריא טימ גנודניברַאפ ןיא ןוא עיגילער יד ןענעכער טשינ

 ..."(םיגהנמ

 -יגָאלָאעדיא רעד רעביא חוכיוו ַא ןיא טציא קידנעײגנײרַא טשינ
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 עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעד וצ גנולעטש ןייז ,"דנוב, ןופ עיניל-טכיר רעש
 זיא סָאד זַא ןלעטשטסעפ שיגָאלָאטקַאפ ןוא שירָאטסיה ןעמ זומ וויַאא

 ןוא דנַאלסור ןיא ײטרַאּפ-רעטעברַא עשיטסילַאיצָאס ,עטשרע יד ןעוועג
 -רָא ןיא לָאר עשירענָאיּפ ,עקיטכיוװ ַא טליּפשעגּפָא יז טָאה עכלעזַא סלַא

 ןצנַאג ןופ ףמַאק ןיא ןָאמעגעה סלַא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי םעד ןריזינַאג

 ןשירַאצ ןופ ןעגנוגלָאפרַאפ עשיטימעסיטנַא יד ןגעק םוטנדיי ןשיסור

 םעד ךיוא יז טָאה ײטרַאּפ-רעטעברַא עשידיי עטשרע יד סלַא .םזיטָאּפסעד

 ןיא שטנעמ-סקלָאּפ ןשידיי םעד ןריזינַאגרָא ןיא טסנידרַאפ ןשירָאטסיה

 ייס ,טעברַא ןופ ןעגנוגנידַאב עכעלשטנעמ רַאפ ףמַאק ןשימָאנָאקע ןייז

 .עדמערפ יד ןגעק ייס ,רעצונסיוא עשידיי ,ענעגייא יד ןגעק

 ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשידיי רעטשרע רעד ןופ לָאר יד קידנצַאשּפָא

 ןירעגערט סלַא טסנידרַאפ ריא ןעז ןעמ זומ ,עטיל ןוא ןלױּפ ,דנַאלסור ןיא

 -סקלָאפ עשידיי עטיירב יד וצ ,םזיסקרַאמ ןופ ,קנַאדעג ןשיטסילַאיצָאס ןופ

 -ץרגָארּפ רעיינ ַא וצ גָארטײב םעד ,םעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא ןוא .ןסַאמ

 ,שידיי -- ךמע ןופ ,קלָאפ ןופ ךַארּפש רעד ןיא רוטלוק רעשידיי רעוויס

 ןעגנולעטש עטפַאהרעלעפ ליפ ףיוא ןזייוװנָא ןעמ ןָאק לפייווצ ןָא

 טשינ שירָאטסיה ןענָאק יז רעבָא ,ןגָארפ ענעדישרַאפ ןיא "דנוב, ןופ

 סַאלק-רעטעברַא ןשידי םעד רַאפ לָאר עכעלטכישעג ןייז ןענעקיילּפָא

 ,קלָאפ ןשידיי ןוא

 עטכישעג רעד ןיא טקנופדנעוו (שיסור ןיא) רושָארב רעד ןופ (1

 ."גנוגעווַאב -רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ

 עששיטסיסקרַאמ עטשרע יד קיטעט ןעוועג ןיױשש זיא דנַאלסור ןיא (2

 1883 ןיא טעדנירגעג *טעברַא יד ןעײרפַאב רַאפ עפורג יד; עיצַאזינַאגרָא

 -עברַא םעד ןעײרפַאב רַאפ ףמַאק ןופ דנַאברַאפ רעגרוברעטעפ רעד; ןוא

 ןענינעל ךרוד 1895 ןיא טעדנירגעג *סַאלקי-רעט
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 "דנוב , ווצ רעומ ווא רעקיטעראעמ
 'יטראפ-רעטעברא רעשיד" רעמשרע

 -ָאק לַארטנעצ רעטשרע רעד טָאה ןטקַאפ ןוא ןטנעמוקָאד ןזייוו'ס יו

 "סיה יד ךיז ףיוא ןעמונעג ,גנודנירג ןייז ךָאנ ךיילג "דנוב ,ןופ טעטימ

 עלא ןופ רָאפנעמַאזוצ םעד לענָאיצַאזינַאגרָא ןטיירגוצוצ עבַאגפיוא עשירָאט

 ןפַאש וצ ידכ ,סעפורג ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשיסור

 ,ײטרַאּפ-רעטעברַא עשיטַארקָאמעדילַאיצָאס עשיסורלַא עטריזילַארטנעצ ַא

 .ןופ רעדנירג ןוא רעקיטערָאעט:טּפױה ןטשרע ןופ ךוב-למַאז ןיא

 :רימ ןענעייל 262 טייז רעד ףיוא ,רעמערק ידַאקרַא ,"דנוב,

 עשיסורלַא ןַא ןפַאש לָאז סָאװ) רָאפנעמַאזוצ ַאזַא ןופ יידיא יד;

 רעוועיק ןופ ןוא "דנוב , ןופ קיטייצכיילג ןעמוקעגסױרַא זיא (.ג .ט ײטרַאּפ

 -ָאיּפ יד .(1 "סַאלק-רעטעברַא םעד ןעײרפַאב רַאפ ףמַאק םוצ דנַאברַאפ;

 עשיטסילַאיצָאס טריפעג ןבָאה גנוגעוװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןרענ

 ןוא ןקַאלָאּפ ןשיװצ ךיוא רָאנ ,ןדיי ןשיוצ זיולב טשינ עדנַאגַאּפָארּפ

 ךעלזיירק טריפעג ןבָאה ךיא ןוא (2 ןָאזלעּפָאק חמצ) יעּפָאמיט .רעניווטיל

 ןדנוברַאפ ןעוועג ןענייז רימ .רעטעברַא עשיליוּפ ןוא ןריציּפָא עשיסור ןופ

 ןלַאפעגנייא זדנוא זיא .גרוברעטעּפ טימ טּפיוהרעד ,טעטש עשיסור טימ

 ןיא ןדניברַאפ דנַאלסור ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא עצנַאג יד ףרַאד ןעמ זַא

 -רעטעברַא עשידיי יד ןדנוברַאפ טָאה "רנוב , רעד יװ טקנוּפ ,ײטרַאּפ ןייא

 ןרָאװעג ןריובעג עיידיא עקיזָאד יד זיא טייצ רעבלעז רעד ןיא .גנוגעוװַאב

 | ."וועיק ןיא ךיוא

 לא א
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 ןוא רעטמירַאב רעד ןופ רבחמ רעד ךיוא זיא רעמערק ידַאקרַא
 "נָא טָאה רע ,1892 ןיא ןבירשעגנָא ?עיצַאטיגַא ןגעוו, רושָארב רעקיטכיוו
 ןסַאמ ַא וצ טעברַא-ךעלזיירק ןופ ןייגרעביא ןופ ןַאלּפ ַא טרָאד טנכייצעג
 רעד .ײטרַאּפ -רעטעברַא עטקיניירַאפ עשיסורלַא ןַא ןפַאש וצ ,גנוגעװַאב

 ןבירשעג טָאה ,ןַאד רָאדָאיפ ,רעוט רעשיטסיוועשנעמ רעטעּפש רעטמירַאב

 טייװ סנַאנָאזער ןקיכליה ַא ןעמוקַאב טָאה רושָארב עקיזָאד יד, : 1895 ןיא

 יד ףיוא רעפטנע ןַא ןבעגעג טָאה יז לייוו ,ענליוו ןופ ןצענערג יד ץוחמ

 עשיטסיסקרַאמ יד רַאפ טלעטשעג טָאה גנוגעווַאב-ןסַאמ יד סָאװ ,ןגַארפ

 וצ סיוטש ןקידנרידיצעד ַא ןבעגעג טָאה (.ג .ט רושָארב יד) יז .ךעלזיירק

 -ַאב רַאפ דנַאברַאפ ףמָאקק רעגרוברעטעּפ ןיא ךעלזיירק יד ןקיניײרַאפ

 ץיצַאזינַאגרָא עיינ יד זיא טעברַא ריא ןיא ,"סַאלק-רעטעברַא םעד ןעיירפ

 רושָארב רעד ןיא טנכײצעגנָא ןרָאװעג זיא סָאװ ,געוו ןפיוא ןעגנַאגעג;

 ?עיצַאסיגַא ןגעוו,

 רעשיטסיװעשלָאב רעד ןופ רעקירָאטסיה ןוא רעוט רעקיטכיוו רעד

 ב1.א טעטיזרעוװינוא ןשיטסינומָאק ןופ רָאטקער רעקירָאיגנַאל ,ײטרַאש

 -עג יד , ךוב ןייז ןיא ןבירשעג טָאה ,וָאדַאיל ןיטרַאמ ,ןוװָאלדרעװס ןופ

 "ײטרַאּפ רעטעברַא רעשיטָארקָאמעד-לַאיצַאס רעשיסור רעד ןופ עטכיש

 גלָאפרעד ןרעיוהעגמוא ןַא טָאה ?עיצַאטיגַא ןגעוו, רושָארב יד; : (88 טייז)

 יד טימ ןפָארטעגפיונוצ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטַארקַאמעד-לַאיצַאס עלַא יד ייב

 םעד ןקעוװפיוא ףרַאד ןעמ זַא ןזיוועג טָאה רבחמ ריא .ןסַאמ-רעטעברַא

 טימ ףמַאק ןוויטקַא םוצ ןטיירג ייז ןוא ןסַאמ יד ןופ ןיײזטסוװַאב-ןסַאלק

 -עברַא עשיכיטס יד טלָאװעג טָאה רע ...גנונעדרַא רעקידנריטסיזקע רעד

 -ַארקָאמעד-לַאיצַאס ,עקיניזטסוװַאב ַא ןיא ןעלדנַאװרַאפ גנוגעווַאב-רעט

 ."עשיט

 עטשרע יד, :ןָא ןינעל טזייוו 1 ןוט סָאװ; קרעוװ טמירַאב ןייז ןיא

 ןיא ןבָאה ,טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןרָאי רע-90 יד ןופ ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס

 ,"ןעגנוזייוונָא עכעלצונ ןענופעג ?עיצַאטיגַא ןגעוו, רושָארב רעד

 ןוא רעקיטערָאעט ןשידנוב ןטשרע ןופ רושָארב יד זיא םורַא ױזַא

 ןרענָאיּפ יד רַאפ רעזייוו-געוו ַא ןרָאװעג ,רעמערק ידַאקרַא ,רעוט טּפױה

 רעד ןופ רעדנירג יד רַאפ ,עיטַארקָאמעד:לַאיצָאס רעשיסורלַא רעד ןיא

 סָאװ ,דנַאלסור ןיא ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשיטסיסקרַאמ רערענָאיצולָאװער
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 עשירַאטעלַארּפ עכיירגיז יד טריפעגכרודַא עטכישעג רעד ןיא עטשרע יד טָאה

 ,טלעוו רעד ןיא דנַאל ,חטש ןטיול ,ןטסערג ןיא עיצולָאװער

 א +
* 

 -ַאגרָא יד ןופ וורענ-טּפיױוה רעד ךיוא ןעוועג זיא רעמערק ידַאקרַא

 יָאס) ּפ"אדסר רעד ןופ גנואײטשטנַא רעד וצ ןעגנוטיירגוצ עלענָאיצַאזינ

 ,(דנַאלסור ןיא ײטרַאּפ-רעטעברַא עשיטַארקָאמעדילַאיצ

 ןצנערעפנָאק טריפעגכרודַא רע טָאה ,גרוברעטעּפ ןוא וועיק ןיא
 זיא סע .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשיסור רעד ןופ רעוט עקיטרָאד יד טימ
 רָאפנעמַאזוצ ןופ גנונעדרָא-גָאט ןוא טרָא סָאד ,עטַאד יד ןרָאװעג טמיטשַאב

 -ָאק-לַארטנעצ ןופ טָאטש-ץנעדיזער רעד ןיא זיא 1898 ץרעמ ןט-12 םעד ןוא

 רטָאיּפ ןטמַאַאב ןשיסור ןופ זיוה ןיא ,קסנימ ןיא ,"דנוב, ןופ טעטימ

 רעשירָאטסיה רעד ןרָאװעג טנפעעג ,127 סַאג-ווָארַאכַאז ףיוא ,וװעצנַאימור
 ,ּפ"אדסר רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ-סגנודנירג

 ןטַאגעלעד עקידנזעװנָא 9 ףיוא זיא ,ןזיװעגנָא ןיוש בָאה ךיא יו

 ,קיגטומ םהרבא ,רעמערק ידַאקרַא) "דנוב, ןופ רעייטשרָאפ יירד ןעוועג

 ,םענעבילקעגסיוא ןיא ןײרַא ךיוא זיא ייז ןופ רעטשרע רעד .(ץַאק לאומש

 -יסורלַא רענענַאטשטנַא רעד ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ ,ןקינָאזרעּפ-יירד

 ,ײטרַאּפ-רעטעברַא רעש

 רעשידיי רעצנַאג רעד ןיא ןוא "דנוב , ןיא גנומיטש עקידיירפ יד

 פ"אדסר רעד ןופ טרובעג ןטימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא

 ,"עמיטש-רעטעברַאק רעשידנוב רעד ןיא לקיטרַא ןַא ןטסעבמַא ּפָא טלגיּפש

 :ןענעייל רימ ווו

 רימ ןוא ײטרַאּפ רעד ןופ גנודנירג יד דיירפ טימ ןסירגַאב רימ ,

 טייקיטעט רעד ןיא טײקיסעמנַאלּפ ןוא טייקינייא ןעגנערב טעװ יז זַא ,ןפָאה

 יז זַא ;ףמַאק ןשימָאנָאקע ןייז ןיא טַאירַאטעלָארּפ ןשידנעלסור םעד ןופ

 וצ ידכ ,ןייזטסוװַאב ןשיטילָאּפ ןייז ןקעוו וצ ןעלטימ עלַא ןדנעװנָא טעוו

 "וו רעד ןופ ךָאי םעד ןפרַאוװצּפָארַא -- עבַאגפיוא-טּפיוה ןייז ןליפרעד

 ."טייהיירפ עשיטילָאּפ ךיז ןגָאלשרעד וצ ןוא גנושרעהטסבלעז רעשיס

 א:
+ 
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 טריטסערַא ןרעוו ,ײטרַאּפ רעד ןופ גנודנירג רעד ךָאנ ךיילג ןעוו ןוא

 ןטסױװטקַא לָאצ עסיױרג ַא ךיוא יװ ,רעקיטערָאעט ןוא רעוט עריא

 -לַארטנעצ רעצנַאג רעד ,םישדח ןופ ךשמ ןיא טײטשַאב ,(500 רעכעה)

 ידָאקרַא טסידנוב םעד -- ןָאזרעּפ ןייא ...ןופ ּפ"אדסר רעד ןופ טעטימָאק

 ,רעמערק

 ךיוא "דנוב, ןופ טעטימָאק-לַארטנעצ רעד טָאה ןעגנוגנידַאב יד ןיא

 ,ײטרַאּפ רענעפַאשעג-יינ רעד ןופ סעיצקנופ עלַא ךיז ףיוא ןעמונעגרעביא

 -ָאב ןיא) ,יירעקורד רעשידנוב רעמייהעג רעד ןיא טקורדעגּפָא טָאה רע

 -עגנָא ,פ"אדסר רעד ןופ טסעפינַאמ םעד ,שידיי ןוא שיסור ןיא (קסיורב

 -יַאמ עט-1 ןבעגעגסױרַא ךיוא טָאה רע .(2 עווורטס רטָאיּפ ךרוד ןבירש

 ןיא רוטַארעטיל-ײטרַאּפ עלַאגעלמוא יד טריפעצ ןוא סעיצַאמַאלקָארּפ

 ,דנַאל ןופ טעטש ענעדישרַאפ

 רעד ןופ גנואײטשטנַא רעד ןופ דָאירעּפ רעטשרע רעצנַאג רעד

 ןיא רָאפנעמַאװצ ןט-2 ריא זיב (1898) ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשידנעלסור

 עשיסור יד ןשיווצ "דנוב , ןופ טעטירָאטױא ןסיורג ןופ טייצ ַא זיא ,3

 ,ןטַארקָאמעדלַאיצָאס

 ײטרַאּפ רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ גנודנירג רעד טָאה ,ןסייו רימ יו

 "סור ןיא סַאלק-רעטעברַא ןשידיי ןופ עגַאל עשיפיצעּפס יד טנעקרענַא

 רעשידיי רעד ןגעק ןעגנוגלַאפרַאפ עשירַאצ יד ןכָארטשעגרעטנוא ,דנַאל

 ,טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ ןסערעטניא עלעיצעּפס יד ןוא גנורעקלעפַאב

 ערעדנוזַאב ַא רָאנ ןטסעבמַא ןעמענ ךיז ףיוא ןעק גנוקידייטרַאפ סנעמעוו

 ,שטנעמיסקלָאפ ןשידי םעד טימ ןדנוברַאפ גנע ,עיצַאזינַאגרָא עשידיי

 "עּפ טרובעג ריא ןיא טָאה ,ײטרַאּפ-רעטעברַא עשיסורלַא עיינ יד

 ,עיצַאזינַאגרָא עמָאנָאטײױא סלַא "דנוב, םעד קידנעמעניײרַא ,(4 רָאיר

 רעשיטילָאּפ רַאפ ףמַאק םעד ןריפ וצ טכער עלופ ענייז ןכָארטשעגרעטנוא

 ןוא סַאלק-רעטעברַא ןשידיי ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג רעלַאנָאיצַאנ ןוא

 זומ ןגַארּפ ענײמעגלַא עלַא ןיא זַא ,ןזיוועגנָא ןרָאװעג זיא ייברעד .קלָאפ

 .ּפ"אדסר רעד ןופ ןסולשַאב יד ןפרַאװרעטנוא ךיז "דנוב, רעד

 טָאה "דנוב; רעד  :רימ ןענעיל ײטרַאּפ רעד ןופ טסעפינַאמ ןיא

 וצ גנואיצַאב יד .ײטרַאּפ רעד ןיא סעיגעליווירּפ ערעדנוזַאב ןייק טשינ

 יד טקידיײטרַאפ עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא רעדעי וצ יװ זיא םיא

 "רָאפ רעד טימ ."עיצַאנ רעצנַאג ַא ןופ רעטעברַא יד ןופ ןסערעטניא

 "ףגוב, ןופ גנולעטש יד טריטּפעצקַא ,1898 ןיא ,ּפ"אדסר יד טָאה גנורילומ
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 טריזיצערּפ יונעג זיא עכלעוו ,עגַארפ רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רעד ןיא

 ,1901 ןיא ("דנוב , ןופ) רָאפנעמַאזוצ ןט-4 ןפיוא ןרָאװעג

 "עּפ ןטשרע ןיא טשרעהעג טָאה גנואיצַאב עשירבח ,עקיטייזנגעק ַא

 רעשיטַארקָאמעדילַאיצָאס רעשיסור רעד ןוא "דנוב; ןשיװצ דָאיר

 רעד ןופ רָאפנעמַאזוצ ןטייווצ ןפיוא ןרָאװעג טרעטשעצ זיא יז .ײטרַאּפ

 "ףנובע ןופ גנולעטש יד ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָא זיא'ס ווו (1902) ּפ"אדסר

 טכער ןופ גנורעדָאפ ןייז ךיוא יו ,עגַארפ (רעשידיי) רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא

 ןופ .טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןצנַאג ןופ ןסערעטניא יד ןריטנעזערּפער וצ

 טשינרָאג טימ רעבָא ןעק רע .טיירטש רעסירג רעד טנעמָאמ םעד

 ,עקיטכיוו יד ןופ םענייא סלַא ,"דנוב , ןופ לָאר עשירָאטסיה יד ןרענימרַאפ

 -פיוא זיא'ס רעכלעוו ןופ ,ּפ"אדסר רעד ןופ רעפעש ןוא רעיוב-עטשרע-

 .דנַאלסור ןשירַאצ ןיא ײטרַאּפ עשיטסינומָאק יד רעטעּפש ןעמוקעג

 :רעוט-רעטעברַא עקיטכיו ליפ ןבעגעגסױרַא טָאה "דנוב , רעד

 רימידַאלװ ,שטיװעלַאכימ שינייב ,םעדעמ רימידַאלװ ,דעמערק ידַאקרַא
 רעטלַא רָאטקיװ ,(חונ) יָאנטרָאּפ .י ,(5 ןיקמורפ רתסא  ,יקסווָאסָאק

 .ערעדנַא ליפ ןוא ךילרע קירנעה

 עטכישעג-ספמַאק רעד ןיא ןבירשרַאפ ךיז קיבייא ףיוא ןבָאה יז

 ןוא דנַאלסור ןשירַאצ ןיא שטנעמ-סקלָאפ ןוא רעירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ

 יד ןיא ,ןלױּפ ןשיטסילַאטיּפַאק-שיצירּפ ,ןקיגנעהּפָאמוא ןיא רעטעּפש

 | ,1929-1918 ןרָאי

 טָאה טייקיטעט רעלענָאיסעּפָארּפ ןוא רעשיטילָאּפ רעד טימ לעלַארַאּפ

 עשירעיצרעד-רוטלוק עקיברַאפליפ,עטגייװצרַאפ ַא טריפעג "דנוב; רעד

 עלופטכַארּפ ןופ ץענ יד ,רוד רעזדנוא ןופ טשינ טקנעדעג רע .טעברַא

 "רעדניק ,ןבולק-טרָאּפס ,סעגיל-רוטלוק ,ןקעטָאילביב ,ןלוש-סקלָאפ עשידיי

 -רָא ,ןלױּפ ןקידהמחלמרַאפ ןיא ןלַאנרושז ,ןבַאגסיױא ,גנוטייצ ,עירָאטַאנַאס

 ? "דנוב , ןופ טריזינַאג

 רעד וצ רעייטשייב ןקיזיר ַא ןבעגעג טָאה ײטרַאּפ יד זַא ,לפייווצ ןָא

 ןיא רוטלוק רעשידיי רעוויסערגָארּפ רעד ןופ גנולקיװטנַא רענײמעגלַא

 רוטלוק ןשידיי ןטסערג ןופ חוכ-טּפיוה רעד ןעוועג ןוא בַאטשסַאמ-טלעוו

 ןלױּפ ןופ -- גירק-טלעוו ןט-2 ןזיב ,רעטנעצ

 "עט עקיטייזליפ ,עטיירב ַא טריפ סָאװ ,ײטרַאּפ-רעטעברַא רעדעי יו

 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטייז עכַאװש ענייז טַאהעג "דנוב; רעד ךיוא טָאה טייקיט
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 .ןעמעלבָארּפ ליפ וצ גנולעטש עקיטכיר קידנעטש-טשינ ַא ןיא טקירדעגסיוא

 -ַאנ, ןופ ןטעטיּפע ןוא ןעגנוקידיײלַאב יד ןקיטכערַאב טשינ ןעק סָאד רעבָא

 -ַאב עשיטסינומָאק יד עכלעוו טימ "ןטסישַאפ-לַאיצָאס, זיב ?ןטסילַאנָאיצ

 ץעלַא ןופ זיא סָאװ ,ייטרַאּפ יד "ןעקנָאשַאב , טייצ עגנַאל ַא טָאה גנוגעוו

 יז ןטסטנעַאנמַא ריא וצ ןענַאטשעג ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא ןעײטרַאּפ

 ןוא רעשידי רעד רַאפ סטכעלש ליפ ןיז טימ טכַארבעג רעכיז ןבָאה

 .גנוגעװַאב-רעטעברַא רענײמעגלַא

 םירוקמ טימ עטעדנירגַאב ,טעברַא עשירָאטסיה:-ךעלטּפַאשנסיװ יד

 -ָאיצַאנרעטניא רעד ןיא טנָארפ-סטייהנייא ןופ ןעמעלבָארּפ , ,ןטקַאפ ןוא

 רָאי ןיא ןלױּפ ןיא סױרַא זיא סָאװ ,(6 גנוגעװַאב-רעטעברַא רעלַאנ

 ןיא ,ַאקצילאק ַאיצילעפ ,ןיטסינומָאק רעשילױּפ ַא ןופ ןבירשעגנָא ,2

 .טנעמוקָאד רעקיטכיוו רָאג ַא ןיז םעד ןיא

 ןיא טרעהעג טָאה "דנוב , רעד זַא ,סױרַא ךעלטייד טגנירד םיא ןופ

 וצ ,םזישַאפ ןשיצַאנ ןופ ףירגנָא ןופ קילבנָא ןיא ,ןרָאי רעקיסיירד יד

 "ניא ןט:2 ןופ לגילפ ןקניל ,ןכעלטנַארפ-סטייהנייא ןטנעװקעסנָאק םעד

 ןוא רעריפ יד ,ךילרע קירנעה ןוא רעטלַא רָאטקיװ .לַאנָאיצַאנרעט

 ןשיטסילַאיצָאס ןופ ןצנערעפנָאק ליפ ףיוא ןבָאה ,ענייז רעקיטערָאעט

 טייהניא רעד ןופ גנוריזילַאער רעד רַאפ טפמעקעג לַאנָאיצַאנרעטניא

 -ערָאעט ןיא ךיוא ךיז ןבָאה ייז .לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסינומָאק םעד טימ

 .טרעטנענרעד םיא וצ ןגָארּפ עשיט

 רעזירַאּפ רעד ףיוא זַא ,רימ ןענעייל ךוב םעד ןופ 162 טייז רעד ףיוא

 ןבָאה. ,1933 טסוגיוא ןט-257-21 ןופ ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןט7-2 ןופ ץנערעפנָאק

 ןופ םענעגָארטעגנײרַא ,טקעיארּפ-עיצולָאזער ןרַאפ טמיטשעג ןטַאגעלעד 9

 רעד ןגעו טדערעג טָאה רעכלעוו ,רעטלַא רָאטקיװ ,רעייטשרָאפ ןשידנוב

 ריא טעװ םזישַאפ רעד ביוא) המחלמ יד ןעלדנַאװרַאפ ןופ טייקידנפווטיונ

 ."עיצולָאװער עשירַאטעלָארּפ ַא ןיא (ןפורסױרַא

 טקעיָארּפ-עיצולָאזער רעד , :ץיטָאנ עדנעגלָאפ 159 טייז רעד ףיוא

 ןרָאװעג זיא ןטסינומָאק יד טימ טנָארּפ-סטייהנייא ןגעוו (7 "יקסמָאריז ןופ

 ךופ ןעמענ יד ןרירוגיפ ייז ןשיוצ .ןטַאגעלעד 13 ךרוד טציטשעגרעטנוא

 ,"ךילרע .ה ןוא רעטלַא .וװ

 -עיצולָאזער ַא ןופ טנעמוקָאד רעקיטכיוװ ַא 343-242 ןטייז יד ףיוא
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 ץנערעפנָאק יד, : לַאנָאיצַאנרעטניא ןט-2 ןופ טייהרעדנימ רעד ןופ טקעיָארּפ

 ךיז טיג (.ג .ט -- 1932 טסוגיױא ןטס-25 ןופ לַאנָאיצַאנרעטניא ןט7-2 ןופ)

 -גיא םעד ןריזילַאער וצ גנובערטש עקיטכירפיוא ריא זַא ,גנונעכער ּפָא

 ןטסינומָאק יד דצמ טּפַאשרענגעק ַא ףיוא ןפערטנָא טעװ טנָארפ-סטייה

 סלַא ןטסילַאיצַאס יד ןריטקַארט -- האנש ךרוד טעדנעלברַאפ -- עכלעוו

 ,טגייצרעביא קיטייצכיילג זיא (ץנערעפנָאק יד) יז רעבָא .אנוש-טּפיוה רעייז

 ןרעפטנע טעוװ ,טלעו רעד ןופ רעטעברַא טייחרעמ עדנגיוורעביא ןַא זַא

 ןלעטשּפָא עקידפקית סָאד : טיידַאב קיטייצכיילג טלָאװ סָאװ ,לעּפַא ריא ףיוא

 -רעטעברַא ףיוא ענעפרָאװעג ,ןעגנוקידיײלַאב ןופ עינַאּפמַאק-עכעלטנייפ יד

 רעשירָאטעלַארּפ רעכעלקריוו ןופ טסייג ןופ ןפַאש סָאד ןוא סעיצַאזינַאגרָא

 עלַא ןופ אנוש רעכעלקריוו רעד זַא ,גנוגייצרעביא ןוא גנורעדירברַאפ

 ."םזילַאטיּפַאק רעד זיא רעטעברַא

 רעד זיא טנעמוקָאד םעד רעטנוא ןטפירשרעטנוא 123 יד ןשיווצ

 ,ךילרע .ה ןופ רעטפניפ רעד ןוא (ןליוּפ-"דנוב ,) רעטלַא .וו ןופ רעטשרע

 ערעדנַא םוש ןייק ןופ ןעמָאנ ןייק ָאטשינ זיא ןטפירשרעטנוא יד ןשיווצ

 ןלױּפ ןופ ײטרַאּפ-רעטעברַא

 יד, :ַאקצילאק ַאיצילעפ ,ןירבחמ יד טבייױש 163 טייז רעד ףיוא

 "ניל עקיטכירפיוא ןשיווצ ןדיישוצרעטנוא (הפוקת רעד ןיא) טייקיאעפמוא

 סעזארפ ןלַאקידַאר םעד ןצונַאב עכלעוו ,עטשרמולכ ןוא (ןטסילַאיצָאס) עק

 -ַארַאּפ ןקידריווקרעמ ַא ןפַאשעג טָאה ,ןסָאמ-רעטעברַא יד ןרָאנוצּפָא זיולב

 ןטסינומָאק יד ןבָאה ,עקניל עטשױמלכ יד ןגעק ףמַאק ןטכערעג ןיא : סקָאד

 ךיוא גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןופ םיאנוש עטסערג יד ןעזעג

 קיטכירפיוא ןטסנײממַא ןבָאה עכלעוו ,ןטסיװיטקַא עשיטסילַאיצָאס יד ןשיווצ

 ,טריטיצ ןירָאטיױא יד ."גנוגעוװַאב רעשיטסינומָאק רעד וצ ךיז טרעטנענרעד

 טפירשטייצ רעשיטסינומָאק רעד ןופ לקיטרַא ןַא טייז רעבלעז רעד ףיוא

 ןייז ַא ןעניפעג רימ ווו ,?לַאנָאיצַאנרעטניא רעשיטסינומָאק, (שיסור ןיא)

 ַא ןעוועג זיא (.ג .ט -- לַאנָאיצַאנרעטניא ןט-2 ןופ) ץנערעפנָאק יד; : ץַאז

 ןזיוועג טָאה ס סָאװ ףיוא ,גנוטכיר עדעי : םזישַאפלַאיצָאס ןופ דַארַאקסַאמ

 .?עקסַאמ ערעדנַא ןַא רעטנוא ןטערטוצסױרַא ךיז טימַאב טָאה ,עיסוקסיד יד

 ןופ ןכערברַאפ ןוא ןרעלעפ ,ןעגנולּפירקרַאפ עלופגָאטיוו עלַא וצ

 טרעהעג דנַאברַאפנטַאר ןיא טלוק-ןענָאזרעּפ ןופ הפוקת רעקירעיורט רעד
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 ןוא רעריפ-טּפיוה יד ןעגנערבמוא ןוא ןטּפשמרַאפ ,ןריטסערַא סָאד ךיוא

 ץוא רעטלַא רָאטקיװ ,ןליוּפ ןיא "דנוב , ןקידהמחלמרַאפ ןופ רעקיטערָאעט

 ,(8 ךילרע קירנעה

 -ילַאטס םעד טלייטרוארַאפ ןוא טמַאדרַאפ טָאה עכלעוו ,עטכישעג יד

 "עג ןעיירפ ןדעי ןגעק ףירגנָא ןוא טכַאדרַאפ ןופ (זָאכיסּפ) ןועגש ןשיטסינ

 -כירפיוא ןופ גנוניימ ןוא גנולעטש רעקידנעטשטסבלעז רעדעי ןגעק ,קנַאד

 ןטסינומָאק ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ רעוט ענעבעגעגרעביא ןוא עקיט

 -ָאיצולָאװער ןופ ןָאעטנַאּפ ןיא טקיבייארַאפ ךיוא טָאה ,ןטסילַאיצָאס ןוא

 ,רעקיטערָאעט עשידנוב ייוצ יד ןופ ןעמענ יד רעוט-רעטעברַא ,ערענ

 .ךילרע קירנעה ןוא רעטלַא רָאטקיװ

 רעד ךרוד 1895 רָאי ןיא גרוברעטעּפ ןיא ןענינעל ךרוד ןפַאשעג (1

 ןיא ןעוועג ןענייז ןעגנולייטּפָא ןזיירק עשיטסיסקרַאמ יד ןופ גנוקינייראפ

 .א .א עוקסָאמ ,ועיק

 .רעקיטערָאעט ןוא רעוט רעשידנוב רעקיטכיו (2

 -1870)} טסיצילבופ ןוא ףָאזָאליפ ,טסימָאנָאקע רעשיסור רעטמירַאב 3

 -עלַא ןופ רעייט:ערָאּפ רעטעּפש ,טַארקָאמעד-לַאיצַאס ַא ביױהנָא ןופ (4

 -ַאמעד עלענַאיצוטיטסנַאק} "טעדַאק, יד ןופ רעוט ןוא "םזיסקרַאמ ןלָאג

 ףיױוא עיצולָאװער-רעבַָאטקָא רעד ךָאנ .(ײטרַאּפ עזַאושזרוב -- ןטַארק

 .עיצַארגימע

 .רעלעפ סלַא טנעקרענַא םע יז טָאה רעטעּפש 4

 ײמרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ ןירעוט עקיטכיוו ַא רעטעּפש 65
3 

 .זנַאברַאפנטַאר ןיא

 :רעדנעגלָאפ ךוב ןופ לטיט רעד זיא שיליױופ ףױא 6

 סזסט|6זחצ 160ח0/11600 !זסחזט שש חוו602ץװהזסס0סששעזה זטסחט זסטס+חוס2ץחה

.(1933-1935) 

 (ןסיוו ןוא ךוב) "ַאזדעיוו יא ַאקשנָאשק, גַאלרַאפ ןטסערג ןופ ןבעגעגסױרַא
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 -לַארטנעצ םייב עטכישעג יײטרַאּפ רַאפ טוטיטסניא םעד ןוא 1962 ןיא

 .ײיטרַאּפ רעטעברַא רעשיליױפ רעטקינײאעג רעד ןופ טעטימָאק

 .ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ רעיײטשרָאפ ש

 קעווַא ייז ןענייז עשרַאוו ןעמונרַאפ טָאה ײמרַא יצַאנ יד רעדיא 68

 ,זנַאברַאפ-ןטַאר ןייק
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 ראוו ןאפ פאדטאס דעד
 ךעטעברא עשידיי ןגעק שטייב רעד טימ

 רעד ןיא ,טרעדנוהרָאי רעטס:20 רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה רעווש

 ןעוועג ןענייז ןעגנוטסעפ ןוא סעמרוט יד .עירעּפמיא רעשירַאצ רעסיורג

 -ָאיצולָאװער ןוא רעוט-רעטעברַא עטריטסערַא רעטנזיוט טימ טליפעגנָא

 -גוב) ?סעקינלָאמַארק, עשירעיוּפ ןופ לָאצ יד ןסקַאװעג זיא קידארומ .ןרענ

 ןוא טײקמערָארַאּפ רעמַאזיורג רעד ןופ טקודָארּפ רעטקעריד ַא -- (ןרָאט

 ,םוטרעיוּפ ןופ (דרע יד ןעמענוצ) עיצַאירּפָארּפסקע

 ףיוא טגײלעגפױרַא טָאה ןײלַא עטכישעג יד זַא ,ןזיוועג טָאה ץלַא

 ןשירַאצ םעד ןרידיווקיל ןופ עבַאגפיוא עקידנענערב ַא קלָאפ ןשיסור םעד

 ןופ ץיּפש ןיא .ןקילגמוא ענייז עלַא ןיא ןקידלוש-טּפיױה סלַא םזיטָאּפסעד

 רעקיטכעמ ַא ןענַאטשעג טרעדנוהרָאי םעיינ ןופ ביױהנָא ןיא זיא קלָאפ םעד

 ,דנַאל ןיא חוכ רעכעלטפַאשלעזעג רעטסקרַאטש רעד -- סַאלק-רעטעברַא

 ןעוועג זיא ,טריזינַאגרָא ןטשרעמַא ךיז טָאה סָאװ ,ןלייט ענייז ןופ ענייא

 רעטריזילַארטנעצ רעד טימ ץיּפש ןיא ,סַאלק-רעטעברַא רעשידיי רעד

 דנַאלסור ןיא דנוב-רעטעברַא ןשידיי םענײמעגלַא םעד , -- עיצַאזינַאגרָא

 ןלױּפ ןוא

 -ניה טַאהעג ןיוש טָאה טַאירַאטעלָארּפ רעשיסור רעצנַאג רעד בוא

 ביױהנָא רע זיא ,ןפמַאק עשימָאנָאקע ןופ גנורַאפרעד עכייר ַא ךיז רעט

 ,עירטסודניא רעד ןיא סיזירק ןרעוװש ןופ קילבנָא ןיא ,טרעדנוהרָאי ןטס0

 ןופ עילַאװכ ַא ךיז טסיגעצ דנַאל ןרעביא .עשיטילָאּפ וצ ןעגנַאגעגרעביא

 ןקיטולב ןגעק ףורסיױרַא רעקידריו ַא -- סעיצַארטסנַאמעד עקיטכעמ

 ןופ ןייזטסוװַאב ןשיטילָאּפ ןקידנסקַאװיץלַא ןופ זייװַאב ַא ,םזיטָאּפסעד

 ,סַאלק-רעטעברַא
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 עטסערג יד ןופ ןסַאג יד ףיױא סױרַא ןעייג 1900 יַאמ ןט-1 םעד

 טשינ ןיוש -- עשרַאװ ,ענליוו ,עװקסָאמ ,גרובױעטעּפ ,וָאקרַאכ -- טעטש

 "ער רעד ןופ ןעגנוזָאל יד רעטנוא ,רעטעברַא רעטנזיוט רָאנ ,רעטרעדנוה

 לָאצ רעייז זיא רעטעּפש רָאי ַא .עיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רערענָאיצולָאװ

 ןרַאפעג ןוא ןעגנונערָאװ עלַא ץָארט ,1901 יַאמ ןט-1 םעד .רעסערג ךָאנ

 "גנונעפָאװַאב יד ןיא עטקיטפעשַאב רעקילדנעצ טעברַא יד רעביא ןסייר

 -רעטעּפ ןיא ,טָאטש-טּפױה רעד ןופ רעטנעצ ןיא ,וָאכובָא ןופ ןקירבַאפ

 טכערב ,גנומענרעטנוא רעד ןופ ןפרַאװסױרַא ייז ליוו ןעמ ןעוו ןוא .גרוב

 "ַאפ יז .רעטעברַא טנזױט 5 רעכעה ןופ קיירטש רענײמעגלַא ןַא סיוא

 -ַאב וצ ךיוא רָאנ ,"רעקיירטש, יד ןקיטפעשַאב קירוצ זיולב טשינ ןרעד

 -רעמַאב רעשיניצ רעד ףיוא .רעטסיימ עטסַאהרַאפ סנטסניימַא יד ןקיטייז

 ןעמ ןרעדָאפ ןױש ןצרוק ןיא טעװ ריא; : רָאטקעריד-קירבַאפ ןופ גנוק

 זױלב טשינ, :רעטעברַא יד ןרעפטנע ,"ןקיטייזַאב ןרָאטסינימ ךיוא לָאז

 ."רַאצ םעד ךיוא רָאנ ,ןרָאטסינימ

 ןָא ןעמוק עכלעוו ,ןרַאדנַאשז ןוא יײצילָאּפ ,ןטײהניײַא-רעטילימ ייווצ

 רעכעה .רענייטש ןופ לגָאה ַא טימ טנגעגַאב ןרעוו "גנונעדרָא ןלעטשוצנייא,

 יד רעטעברַא יד טזייו עכלעוו ,טכַאלש ענעסיברַאפ ַא טרעיד העש יירד

 .אנוש םעד ןגעק ףמַאק ןיא חוכ ןטריזינַאגרָא רעייז ןופ טפַארק

 ,יונעג ןזיוועג טָאה ,רעטעמָארַאב רעלַאיצָאס רעד סָאװ ,םעד ץָארט

 (רעטָאפ) "ַאקשויטַאב ,-רַאצ רעד טָאה ,ךיז טרעטנענרעד םערוטש רעד זַא

 ןופ ןטיײקנַארק עלַא ןגעק .טליפעג טשינ םיא טעניבַאק:ןרָאטסינימ ןייז ןוא

 "רעמ רעקידנגיורעביא רעד ןופ זיורבפיוא םעד ןגעק ,טפַאשטריװ רעד

 -- ?טנעמַאקידעמ; ןייא טַאהעג ייז ןבָאה ,גנורעקלעפַאב רעד ןופ טייה

 טימ ."טור ןוא עקייהַאנ רעד ןופ טכַאמ, יד ,רָארעט ןטקרַאטשרַאפ םעד

 -טסנידרַאפ, רעד ענליוו ןייק ןעמוקעגנָא זיא "עיצקורטסניא, ךיוא ַאזַא

 רעינ רעד ,גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןופ רעפמעקַאב "רעלופ

 סָאד .ןענָארַאב עשישטייד ןופ רעקימַאטשּפָא ןַא ,לַאװ ןָאפ רָאטַאנרעבוג

 רעד ןופ) ףעש"ענַארכָא ןשירַאצ םעד ןבעגעגנייא טשינ ךיז טָאה סָאװ

 ענעגייא ןא ענליוו ןיא ןפַאש ןלעװ ךרוד -- ןוװָאטַאבוז (יײצילָאּפ-םייהעג

 -קעצ; טפרַאדעג טָאה עכלעוו ,"ײטרַאּפ רעטעברַא עשידיי עקיגנעהּפָאמוא,

 .ירעד טימ ןכיירגרעד טלָאװעג לאו ןָאפ טָאה -- "דנוב , םעד "ןּפָאל

 ,שטייב

 .רעטוג ַא ןעוועג רע זיא "רעסיימש; ַא זַא ןייז םיכסמ זומ ןעמ ןוא
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 ןופ ?סעצנַאטסװָאּפ, -- רעלדנעטשפיוא עשילױּפ יד ןסימשעג טָאה רע
 רעד ןופ ןרַאטנוב עשירעיופ יד ,רעליש-עיזַאנמיג רעקסבעטיוו יד ,3
 "עג רע זיא ןסיברַאפ לעיצעּפס רעבָא .ערעדנַא ןוא עינרעבוג רעװָאקרַאכ

 ,ָאװטסלעטידַאכסָאװערּפ ָאװעיק יוװ טקנוּפ .(ןדיי) "סעדישז, יד ףיוא ןעוו

 ןוא (רעט-2 רעד יילָאקינ רַאצ טייקסיורג ןייז) "יָארַאטוװ יײלָאקיג רַאצ

 -ָאװער עצנַאג יד זַא ,טביולגעג קילייה ךיוא רע טָאה ,ענעטעמסדלדַא ןייז

 לקיטש שידייא ַא זיא (ןרָאטנוב) ?עלָאמַארק , עשיטסילַאיצָאס-רענָאיצול

 רעד -- ?דנוב , ןופ גנוטסעפ-טּפיוה יד ןעוועג זיא ענליוו ןוא .?טעברַא

 טָאה עכלעווא ,ײטרַאּפ-רעטעברַא רעשידיי רעטריזינַאגרָא-טוג רעטשרע

 ."םינינע עשיסורלַא ןיא ןשימ ןעמונעג ךיז

 יד ןצעזעצ ןוא ןצריטש; :עכַאנפױא ןַא ןעמוקַאב טָאה לַאװ ןָאפ

 -רעה) הלשממ ןייז .ענליוו ןיא עלָאמַארק ענײמעגלַא ןוא עשידיי ןופ טסענ

 ןופ רעריפ יד וצ ףורפיוא ןלעיצעּפס ַא טימ ןביױהעגנָא רע טָאה (טּפַאש

 -חרבמוא ןַא טגָאזעגנָא טָאה רע ןכלעו ןיא םוטרעגריב ןוא להק ןשידיי

 יד טרעדָאפעגפיוא טָאה רע ."סעקישטווָאטנוב יד טימ ףמַאק ןקידתונמ

 -חוס ,ןטנַאקירבַאפ) "סענַאשטשעימ , עשידיי עכעלגעמרַאפ ןוא שדוקדילכ

 ךיוא רָאנ ,ןרָאטנוב יד ןפמעקַאב םיא ןפלעה וצ רָאנ טשינ (ןריקנַאב ,םיר

 -רעטנוא עמַאזכרָאהעג ןוא עקידהנכה -- ןדיי רוד םעיינ ַא ןעיצרעד ,

 .רַאצ םעד טעטסעיַאמ ןייז ןופ ןענַאט

 -ַאנרעבוג םעיינ "ןקיטכעמלַאק ןופ ףורפיוא םעד ךָאנ געט עכעלטע

 ,"ךנוב, ןופ טעטימַאק רענליו ןופ ףורפיוא ןַא ןזיווַאב ךיז טָאה ,רָאט

 רימ ןענעײל .דנַא .וצ ."רָאטַאנרעבוג רענליו םעד רשפטנע ןַא; .נ .א

 טנייה זיא רעירַאטעלָארּפ-לדי רענעגָאלשרעד ,רעליטש רעד, :טרָאד

 -סיוא ךיז טָאה סָאװ ,רעפמעק רעד ןעמונרַאט טָאה טרָא ןייז .ָאטשינ ןיוש

 -שטנעמ ענייז רַאפ ןפמעק ןוא עדריוו עכעלשטנעמ ןייז ןצעש טנרעלעג

 -על ןוא ןשיװטיל ,ןשילױּפ ,ןשיסור ןטימ טנַאה ייב טנַאה ,טכער עכעל

 ,יירעּפַאלקש רעשימָאנָאקע ןופ גנואיירפַאב רעד רַאפ ,סַאלק-רעטעברַא ןשיט

 ,(} "טייקיזָאלטכער רעכעלרעגריב ןוא רעשיטילָאּפ ןופ

 -עסירַאפ רעד טָאה "הפצוח רעשידיי , רערַאבזָאלרעדמוא ַאזַא ףיוא

 ןזייוו וצ ןסָאלשַאב טָאה רע .טכירעג טשינ ךיז "לודג, רעשירַאצ רענ

 .לָאװ ןָאפ זיא סע רעוװ ,"סעדישז יד;

 ,יײצילָאּפ טימ ,ןרַאדנַאשז ןוא ןענָאיּפש טימ טציילפרַאפ טרצוװ ענליוו

 רעטרעגַאלַאב ַא ןיא טלדנַאװרַאפ טרעוו טָאטש יד .ןקַאזָאק ןוא ןטַאדלָאס
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 ןוא .הרימש רעקיכַאפנעצ ַא רעטנוא זיא רעניוװנייא רעדעי וװ ,גנוטסעפ

 ןפורפיוא ערענָאיצולָאװער טימ טּפעלקרַאפ ןרעיומ יד ןרעוו ,םעד ץָארט

 םעד רַאפ געט עכעלטע זיא'ס .ךעלטעלב'-גולפ טימ ןפרָאװרַאפ ןסַאג יד

 (עשיווטיל ,עשילוּפ ,עשידיי) עשיטסילַאיצָאס יד יד ןכלעוו ,1902 יַאמ ןטינ

 ,טנַאזָאּפמיא ןרעייפ וצ ןסָאלשַאב ןבָאה ,ענליוו ןיא ןעײטרַאּפ

 רעטעברַא עשידיי ןופ גוצ רעקיּפעק-טנזיױט ַא טָאה טנוװָא ןיא טכַא

 -עגנָא ,רענעפ עטיור ייוצ רעטנוא ,עשידיי-טשינ ןּפורג ערענעלק ןוא

 רעטסַאהרַאפ רעד ןגעק ןעגנוזָאל קידנפרַאװ ,שרַאמ:יֵַאמ ןט-1 רעייז ןביוה

 טימ טרַאװעגּפָא ןיוש ייז טָאה לַאװ ןָאפ .טפַאשרעהטסבלעז רעשירַאצ

 םעד טימ טריפעגנָא ךעלנעזרעפ טָאה רע .ןגיוא ענעפָאלרַאפ-קיטולב

 עכלעוו ,רעטעברַא עטנפָאװַאבמוא יד ןגעק ףירגנָא ןשירעטילימ-שיקַאזָאק

 יײז .טלעטשעגנגעקטנַא ךיז ןטעכַאטש ענרעזייא ןוא רענייטש טימ ןבָאה

 ןשיווצ ,טעדנווורַאפ רעווש ןיילַא קידנרעוו ,עטּפַאכרַאפ ליפ ןגָאלשעגּפָא ןבָאה

 יד ןענופעג ךיז ןבָאה ןטנַאטסעפינַאמ עטריטסערַא קיסיירד עכעלטע יד

 (רעטלעטשעגנָא-סלדנַאה) גרעבנייפ לשרעה :רעגערטיןענָאפ עשידיי ייווצ

 "רָאפ רעד תעב ,טנװָא ןבלעז םעד .(רעלָאמ-בוטש ַא) ץַאש לוולעוו ןוא

 זיא עשזָאל רעטשרע רעד ןיא ןעוו ,רעטַאעט ןשיטָאטש ןיא גנולעטש

 -טעלב יַאמ עטי1 רעטרעדנוה ןענייז ,עטנעָאנ ענייז ןוא לַאװ ןָאפ ןסעזעג

 .עירעלַאג רעד ןופ ןגיולפעג ,םזירַאצ ןגעק ןעגנוזָאל טימ ךעל

 "ןוילת ַא טימ טרעיובעגכרוד ןוא ןּפיל יד ןסיברַאפ טָאה לַאװ ןָאפ

 רענעלּפ-לוװוייט ַא רַאפ סָאװ .ןטסיױויטקַא עשידנוב ענעטלַאהרַאפ יד קילב

 וליפא םיא ןופ טָאּפשעג ןבָאה סָאװ ,תונברק ענייז רַאפ טיירגעג רע טָאה

 רעטנומ ,עטקיטולבעצ ןוא ענעגָאלשעצ ןבָאה ייז ווו ,רעמַאק-הסיפת ןיא

 .רעדיל ערענָאיצולָאװער ןעגנוזעג ,םזַאיזוטנע טימ לופ ןוא

 "ןסירגַאב , הסיפת ןיא ןעמוקעג לַאװ ןָאפ זיא רעטעּפש געט עכעלטע

 ןעמוקעג זיא רע רעבָא .ןטנַארטסנָאמעדזיַאמ עט-1 עשידיי יד ךעלנעזרעּפ

 "ךָאירטָא ינלעיטַארַאק , רעלעיצעּפס ַא טײלגַאב םיא טָאה סע .ןיילַא טשינ

 ןקַאזָאק עטלושעג ןופ (גנוליײטּפָא-ףָארטש)

 עטעקַאניבלַאה .ןויסנ ןטשרע רעייז ךרודַא ןענייז עטריטסערַא יד

 עכלעוו ,רעגעלש עטנּפָאװַאב ןעייר ייוצ ךרוד ןפיול טזומעג ייז ןבָאה

 טימ עטקידנערַאפ ןשטייב) סעקיַאהַאנ טימ טלַאנקעג ךעלרעדרעמ ןבָאה

 רעד ,"יָארטס זָאװקס , רעטמירַאב רעד ןעוועג זיא סָאד .(קע םענרעיילב ַא
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 -ָאיצולָאװער עטנשקערַאפ ןגעק טעדנעװעגנָא ,דָאטעמ-ןייּפ רעכעלדנעש

 ,ןטַאמַאזַאק עשירַאצ יד ןיא ןרענ

 עטקיטולברַאפ יד ףיוא טקוקעג לכײמש-טָאּפש ַא טימ טָאה לַאװ ןָאפ

 רעבָא .ןדנווו טקיזיר טימ ןרָאװעג טקעדַאב זיא בייל סנעמעוו "סעדישז;

 ןגיוושעג ןסיברַאפ טָאה טייהרעמ יד ,טכיירגרעד טשינ ליצ ןייז טָאה רע

 ,ליפעג-המקנ ןקימַאלּפ ַא טפַאכעגפױא רע טָאה קילב רעייז ןיא ןוא

 ,רעטקידירפַאב-טשינ ַא קעוװַא זיא רע .טייקנכָארבעג ןייק טשינ רעבָא

 ןטייוצ םעד טריפעגכרוד רע טָאה ירפ רעד ןיא דלַאב סנגרָאמוצ

 סָאװ ,"רַאוטרעּפער םענרעזייא , ןייז -- ןַאלּפ ןשיטסידַאס ןייז ןופ לייט

 עמַאזכרָאהעג טשינ יד ןגעק ,לָאמ ליפ ױזַא ןיוש טעדנעװעגנָא טָאה רע
 ,ץימש -- ?סעקישזומ,

 יד ןפיירגנָא טפרַאדעג טָאה לקַאטקעּפס רעכעלדנעש רעקיזָאד רעד

 -ולָאװער-רעפמעק עשידיי יד ןופ ,עלַאנָאיצַאנ ןוא עכעלשטנעמ יד ,עדריוו

 לעװ ךיא ןוא ךייא ךיא סיימש טניה יו ,סעדישז טעז ריא , .ןרענָאיצ

 ?ּפעק עשיטניה ערעייא ןופ (טנוב) עלָאמַארק יד ןּפַאלקסױרַא

 ַא ןבעגעגעביא טָאה רעטעברַא עשידיי ענעטילעג יד ןופ רענייא

 םוצ זיא סָאװ ,ףָארטש-בייל רעקיטכערטרעדינ רעד ןופ גנורעדליש עיונעג

 :רעטעברַא עשידיי וצ גוצַאב ןיא ןרָאװעג טעדנעװעגנָא לָאמ ןטשרע

 -עגּפָארַא ןעמָאנ םייב ןדעי ןפורעגסיוא ןעמ טָאה ייר רעד טול

 ךיז טָאה קַאזָאק ןייא .טעױב ַא ףיוא טגײלעגקעװַא ןוא רעדיילק יד ןגיוצ

 עדייב ןופ ןקַאזָאק ייווצ .סיפ יד ףיוא רעטייווצ ַא ,ּפָאק ןפיוא טצעזעגקעוװַא

 ןליוה ןפיוא ,רעטיר רעסַאו ןיא עטקייװעג טימ ,ןסימשעג ןבָאה ןטייז

 טשלחעג ןבָאה עכלעוו יד .ץימש 50 זיב 25 ןופ ןעמ טָאה ןבעגעג .בייל

 גנוטכַא טָאה לַאװ ןָאפ ןסימשעג רעטייו ןוא טרעטנימעגּפָא ןעמ טָאה

 :ןגירשעג רע טָאה ייברעד .עקרַאטש ןייז ןלָאז ץימש יד זַא ,ןבעגעג

 ,"טגיה יד יוװ ,ןסישסיוא ךייא לעוװ ךיא סעדישז;

 2 לא
 א

 -עג ףָארטש רעכעלדנעש רעד ןגעוו העידי יד טָאה רענוד ַא יװ

 שטַאּפ ַא ןעוועג ןזיא סָאד .ענליוו עשידיי ,ערענָאיצולָאװער סָאד ןפָארט
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 ,ץלָאטש ןלַאנָאיצַאנ ,ןשידיי םעד רַאפ ייס ,גנוגעװַאב רעד רַאפ ייס םינּפ ןיא

 יד ןגעק לָאמַא טעדנעװעגנָא ,ײרַאברַאב עכעלסעה ,עכעלרעטלַאלטימ ַאזַא

 טָאה (דרע רעד וצ ענעבירשעגוצ ,ענעגייא-בייל) םירעוּפ-ענישטשנַאּפ

 עשידיי יבגל ןדנעוװצנָא ךָאנ טגַאװעג טשינ ּפַארטַאס רעשירַאצ םוש ןייק

 ,טזיורבעג טָאה ענליוו עשידיי ,ערענָאיצולַאװער סָאד .רעטעברַא

 רעטעכרא ןשידיי ןרַאֿפ רעמענהמקנ רעד -- טרעקעל שריה

 ,רעטעברַא עשידיי יד טגנַאלרעד טָאה לַאװ ןָאפ עכלעוו ץימש יד

 לופקיטייוו ןבָאה ,עיצַארטסנָאמעד יַאמ רעטשרע רעד ןופ רעמענלייטנָא

 .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ טייהרעמ יד ןּפָארטעג

 טָאה ּפַארטַאס רעשירַאצ רעקיטולב רעד זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה ןעמ

 םעלַא רַאפ רָאנ ,רעטעברַא ןרענָאיצולָאװער םעד זיולב טשינ ןסימשעג

 ןוא םירבח ,עטנעָאנ ןוא ןעמוקעגמיײהַא ןענייז תונברק יד ןעוו .דיי םעד

 טשינ ןעמונעגפיוא ןרָאצ טימ ןעמ טָאה ,טלגנירעגמורַא ייז ןבָאה טניירפ

 .גנוקידיײלַאב עלַאנָאיצַאנ יד רָאנ ,ףָארטש רעכעלדנעש רעד ןופ ליורג םעד

 טשינ ךָאד טָאה לַאװ ןָאפ סַאה ןוא החיצר ןופ רעטרוכישרַאפ רעד

 -עג טײלגַאב ןענייז ץימש יד .שילַארָאמ ךיוא רָאנ ,טקינײּפעג שיזיפ רָאנ

 -דיז עשיטימעסיטנַא-שינַאגילוכ טימ ,ןעגנואָארד עקיצומש טימ ןרָאװ

 טניה יװ ןוא טניה יד יו ןסישסיוא ךייא לעװ ךיא ,סעדישז; : יו ,ןעיירעל

 *! דנַאל רעזדנוא ןופ ןביירטרַאפ

 ןוא לוש ןיא ,טפעשעג ןוא קירבַאפ ןיא ,סַאג רעד ףיוא ,בוטש ןיא

 -עברַא עשידיי עטעדנווורַאפ יד ןגעוו טשינ טדערעג ןעמ טָאה ,שרדמ:תיב

 עשירַאצ יד סָאװ ,םינּפ ןיא שטַאּפ םעד ןגעוו רָאנ ןטנַאטסעּפינַאמ"רעט

 ןדיי יד ןבעגעג טָאה ,טפַאשרעה-טסבלעז

 ,ןעמָארגָאּפ עילַאװכ רעיינ ַא ןופ גָאזנָא ןַא םעד ןיא ןעזעג ןבָאה עקינייא

 -רעגריב לייט ַא ביוא .טכַאמ רעד דצמ טײקכַאװש ןופ קורדסיוא ןַא ערעדנַא

 -טשינ ךיוא "ןעגנַאלרעד, לַאװ ןָאפ ןָאק ןגרָאמ זַא ,ןקָארשעג ךיז טָאה םוט

 -עג סַאלק-רעטעברַא ןטריזינַאגרָא ןופ טייהרעמ יד טָאה ,ןרענָאיצולָאװער

 ,"םישזער םענעטלָאשרַאפ ןופ עינָאגַא-עיסלוװנָאק יד , ץימש יד ןיא ןעז
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 ןטכיש עטסטיירב יד ןיא זיורבפיוא רעד ןעוועג זיא סע קרַאטש יו

 ףורפיוא רעד ןטסעבמַא טזייו ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רענליוו רעד ןופ

 :ןענעייל רימ ןכלעוו ןיא "דנוב, ןופ טעטימָאקילַארטנעצ ןופ

 סָאד רָאפ ךיז ןלעטש רימ ןעוו ,טרעווילגרַאפ טרעװ טולב סָאד;

 ָאװער ,רימ ןבָאה ןטונימ עטסרעוװוש יד ןיא ,דליב עשיטַאיזַא ,עכעלדנעש

 ןבָאה טלַאװג ףיוא .עדריו עכעלשטנעמ רעזדנוא טקידייטרַאפ ,ןרענָאיצול

 ךיז טסייר רעצרעה עכעלרע רעטנזיוט ןופ .טלַאװג טימ טרעפטנעעג רימ

 ןגעק זיא ײטרַאּפ רעזדנוא !המקנ :יירשעג רענײמעגלַא ןַא טציא סיױרַא

 רעבָא ,טפַאשרעהטסבלעז רעד טימ ףמַאק ןיא לטימ ַא יו רָארעט ןשיטילָאּפ

 -המקנ ַא ןייטשפיוא טעװ טַאירַאטעלַארּפ ןשידיי ןופ שינעפיט רעד ןופ

 תוירחא יד טעװ ,טולב ךעלשטנעמ ןרעוו ןסָאגרַאפ טעוו'ס ביוא ןוא רעמענ

 .(} "םיתרשמ עדליוו ענייז ןוא רַאצ ןפיוא ןלַאפ

 ײטרַאּפ יד סָאװ ,םעד ץָארט זַא ןָא ךעלטייד טזייוו ףורפיוא רעד

 ,לַאפ םענעבעגעג ןיא זיא ,רָארעט ןלעודיווידניא ןגעק זיא (דנוב רעד)

 עשידיי עטזירבעגפיוא יד ןופ עיצקַאער רעד רַאפ טשינ יז טריטנַארַאג

 ...רעטעברַא

 עטערקנָאק ַא יװ ,ןעמונעגנָא ףורפיוא םעד טָאה -- ךמע ,סָאג יד

 -סקלָאפ ןוא רעטעברַא רעטרעדנוה ןוא .טָאט וצ וויטקעריד ַא יו ,גנוזײװגָא

 "ךנוב, ןופ טעטימָאק רענליוו םוצ טעדנעוװעג לעיציפָא ךיז ןבָאה ,ןשטנעמ

 ןָאפ טנוה ןקיטולב , ןגעק טקַא-המקנ ןטריזינַאגרָא ןַא ןריפכרודַא לָאז רע

 ,*לַאװ

 סלַא רָארעט טימ ךיז ןצונַאב ֹוצ ,לעיּפיצנירפ ,טפַאשרענגעק יד

 -גגעקטנַא ײטרַאּפ רעד טביולרעד טשינ טָאה ,ףמַאק ןשיטילָאּפ ןופ לטימ

 ,רעטעברַא עשידיי עטזיורבעגפיוא יד ןופ גנורעדָאפ ענײמעגלַא יד ןעמוקוצ

 גנוציז רעשימרוטש ַא ףיוא .ןרָאװעג טכַאמעג ָאי רעבָא זיא גנוגױנּפָא ןַא

 :סולשַאב ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ?דנוב , ןופ טעטימָאק רענליוו ןופ

 ,רָארעט םעד ןייז קיפליהייב טשינ ןָאק ,טלַאטשנַא סלַא טעטימָאק רעד,

 טקַא םענעבעגעג םעד טימ ןליפ סָאװ ,רעדילגטימ ערעדנוזַאב רעבָא

 רעמ ַא .(2 "ךָאז עכעלנעזרעּפ רעייז זיא סָאד --- ףליה וצ ןעמוק ןענָאק,

 -עג טָאה ,ןלַאװ ןָאפ ןגעק טקַא-המקנ ַא ןריפוצרודַא עיצַאטּפעצקַא ענעפָא

 ,(ײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עשיליוּפ) .ס.ּפ.ּפ ןופ טעטימָאק רענליוו רעד ןבעג
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 גנוריגער רעד ןופ ןטַאט-טלַאװג יד יבגל, : רימ ןענעייל ףורפיוא ןייז ןיא

 ?טלַאװג טימ טלַאװג ףיוא ןרעפטנע ןוא רעפמעק יו ןטערטסױרַא רימָאל

 -טשינ ןוא עשידיי ,ענליוו עויסערגָארּפ עצנַאג סָאד טָאה םורַא ױזַא

 ,המקנ סימ סזיורבעג ,עשידיי

 ,טנעה ענעגייא ערעייז ןיא עבַאגפיוא יד ןעמונעג ןבָאה רעטעברַא יד

 ןופ רעפלעהטימ עטקעריד יד ןרָאװעג טּפָארטשַאב ןענייז םעלַא רַאפ

 טָאה ,יקסוװעשטנָאק (ןָאיַאר ןופ טּפױה-ייצילַאּפ) ווַאטסירּפ רעד .ןלַאװ ןָאפ

 .ּפָאק םעד ןטלָאּפשעג סָאג רעד ףיוא ןעמ

 -עזקע רעד ייב דנזעװנָא ןעוועג זיא סָאװ ,ווָאליַאכימ רָאטקָאד םעד

 ןרָאװעג זיא ,טשלחעג ןבָאה סָאװ ,יד וליפא ,ןסיימש ןסייהעג ןוא עיצוק

 -סיוא טימ לוש רעשינכעט-שימעכ רעד ןיא רעליש ענייז ןופ ?טסירגַאב,

 "!ןענַאד ןופ ןָאװ ,ןילת ,(רעקיטכערטרעדינ) שטָאלָאװס, :ןעיירשעג

 ןופ ןעמ טָאה ,ןלַאו ןָאפ ּפַארטַאס ןקיטולב םעד ,ןילתי-טּפיוה םעד

 -ָאנַא יד עכלעוו ןיא ,ווירב רעטרעדנוה ."ףָאלש ןיא "טרעטשעג; בױהנָא

 ןעמוקַאב טציא רע טגעלפ ,טיוט טימ טָארדעג םיא ןבָאה ,רעביירש עמינ

 ןרעיומ יד טּפעלקרַאפ ןענייז ןעגנואָארד עבלעז יד טימ .רעלוגער רעייז

 -פיוא םיא טָאה ןעמ .ןרעטיצ ןעמונעג טָאה "דלעה , רעד ןוא ,טָאטש ןופ

 ,ףוצרּפ ןכעלסעה ,ןטיור ,םענעסָאגעגנָא ןייז .סַאג רעד ףיוא ןעז וצ טרעהעג

 -סרעכיז יד ןיא וליפא .עטערַאק רעטכַאמרַאפ ַא ןיא ןּפַאכפיױא ןעמ טגעלפ

 -ענַארכָא ײמרַא רעצנַאג ַא טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג רע זיא רעטרע עט

 ,(ײצילָאּפ-םייהעג) ןטנעגַא

 ןגעק -- קלָאפ ןופ ןרָאצ ןגעק טיהעגּפָא טשינ םיא ייז ןבָאה ךָאד ןוא

 .רעטעברַא ןשידיי ןופ ,עדריוו רעטעדנעשעג ,רעטזיורבעגפיוא רעד

 רענעסירַאפ רעד ןעוו ,(ליטס םעיינ ןטיול) 1902 יַאמ ןט-18 םעד

 ןופ טכַאװַאב ,סעקשיקול יד ףיוא קריצ ןופ סױרַא זיא לַאװ ןָאפ ּפַארטַאס

 ןייגוצנײרַא טשינ רע טזייװַאב ,ןטנעגַא-םייהעג ןוא יײצילָאּפ ךרוד ןטייז עלַא

 טגנירּפש ,םענייק ןופ טקרעמַאב טשינ ,טכירעגמוא .(עטערַאק) שטָאק ןיא

 טנפע ןוא רעטעברַא רעשידיי ,רעקירָאי-22 ,רעקירעדינ ַא ,טייז ַא ןופ סױרַא
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 ןיא עטייווצ יד ,טנַאה ןיא םיא טפערט ענייא ,ןליוק ןופ רעייפ ַא םיא ףיוא

 ןענייז ןסָאש יד .ןטינשעגרעביא ןרָאװעג טשינ זיא ןבעל שיטניה ןייז .סופ

 דליוו ךיז ןפרַאװ ,רעסיש ןעמַאזנייא םעד ףיוא .עכעלטקניּפ טשינ ןעוועג

 טגָאלש ןעמ ,דרע רעד ףיוא םיא טרעדיילש ןעמ .טניה:ריּפש עשירַאצ יד

 ןיא טסיש ,סױרַא ךיז טסייר ,בייל ַא יו קרַאטש זיא רע .ךעלרעדרעמ םיא

 :יײרשעג ַא סױרַא ךיז טסייר ץרַאה טמַאלפעצ ,גנוי ןייז ןופ ןוא טפול רעד

 ,"! טייהיירפ יד ןבעל לָאז;

 רעד -- טרעקעל שריח רעטעברַא-רעטסוש רעשידיי ,רעגנוי רעד

 ןיא ןטלַאהעג קידריוװ ךיז טָאה -- סַאלק ןוא קלָאפ ןייז רַאפ רעמענ-חמקנ

 -ַאב ןלופ ןטימ ןײילַא בָאה ךיא , .סעצָארּפ ןפיוא ןוא גנושרָאפסױא רעד

 טפיוקעג ןיילַא בָאה ךיא ,ןלַאװ ןָאפ ףיוא טַאטנעטַא םעד טיירגעג ןייזטסווו

 סָאװ ,םעד ןעגנערבוצמוא ןסָאלשַאב ןיילַא ןוא (רעוװלָאװער) גנינוארב םעד

 רעד ןופ ןעמָאנ ןייא ןייק ןופ ."רעטעברַא ןופ דובכ םעד טעדנעשעג טָאה

 שריה ,רעכלעוו ןופ ץיּפש ןיא ,רעטעברַא עשידיי עּפורג רעקינָאזרעּפ-סקעז

 "רעד טשינ טכַאמ יד ךיז טָאה ,טַאטנעטַא םעד טריפעגסיוא טָאה טרעקעל

 רעויטקַא ןַא ןעוועג זיא רע זַא ,טסוװרעד טשינ ךיוא ךיז טָאה יז .טסווו

 ,טנַאטילימ רעשידנוב

 ןעמ טָאה ,טכירעג-רעטילימ ,ןשירַאצ ןכרוד טױט םוצ טּפשמרַאפ

 רעטכַאװַאב גנערטש ַא ןיא ,טכַאנייב רעגייזַא 1 1902 ינוי ןט-10 םעד םיא
 ןשירעטילימ ןפיוא הילת רעטיירגעגוצ רעד וצ טריפעגקעװַא ,עטערַאק

 -סױרַא םיא ןופ טריבורּפ ןעמ טָאה טנעמָאמ ןטצעל ןזיב רעבָא .דלעפ

 טכַאמעג טָאה וװרּפ ןטצעל םעד .רעפלעהטימ ענייז ןופ ןעמענ יד ןעמוקַאב

 -ַאב רעד ןיא .רעזמענ רעניבַאר רעשידיי רעד -- ןָאזרעּפ ?עקילייה, ַא

 -וקעגנָא רע זיא ןטנַאיצילַאּפ ןוא ןווָאטסירּפ ,רעטסײמצילָאּפ ןופ גנוטיילג

 -עגפיױא השרד ?"רעכעלרעייפ, ַא ןיא ןוא ץַאלּפ-עיצוקעזקע ןפיוא ןעמ

 ןעמַאזוצ ןענייז סָאװ ,םירבח ענייז ןבעגסיוא לָאז רע ןטרעקעל טרעדָאפ

 -עג סטָאג ףיוא ןייז רבוע ןופ ןכערברַאפ ןעמַאזיורג ַא ןעגנַאגַאב םיא טימ

 : רעטרעװ יד טימ טקידנערַאפ טָאה רע .(ןענעגרה טשינ) ח"צרת אל טָאב

 ןיא ןעמוקוצנָא יואר ןייז ןוא דניז יד ןפיוקסיוא ריא טעװ ױזַא רָאנ;

 ."ןדעדןג

 ַא טימ ןוא רעניבַאר םעד ףיוא טקוקעג קיאור טָאה טרעקעל שריה

 .יודיװ ןייק ןיא טשינ ךיז קיטױנ ךיא; :טרעפטנעעג םיטש רעטסעפ
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 טָאבעג-סטָאג ןכָארבעג בָאה'כ זַא ,רָאפ רימ טפרַאװ סָאװ ריא רעבָא

 ."טָאבעג ןקיזָאד םעד ןקיטלַאװגרַאפ ןעמוקעג ָאד ךָאד טנעז ?חצרת אל,

 טכירעג ןשירעטילימ ןופ לייטרוא םעד טנעילעג טָאה ןעמ ןעוו

 -ץגּפָא ךיז טָאה קילב ןייז .ןכָארבעג טשינ ןוא ץלָאטש ןענַאטשעג רע זיא

 ןוא .לדמעה ןטיור:טולב ןיא ןילת םעד ףיוא ,הילת רעד ףיוא טלעטש

 רע טעז טָא ןגיוא יד רַאפ לענש ןפָאלעגכרוד זיא ןבעל גנוי ץנַאג ןייז

 ,ךָאװ עצנַאג ַא טרעדנַאװ סָאװ רעײג:ףרָאד ןעמערָא םעד ,ןטַאט ןייז

 יד .הרוחס טימ קַאּפ ַא ,סעציילפ עטרעטַאמעגסיױא יד ףיוא קידנּפעלש

 ,לָאמַאטימ טברַאטש רע ןוא .בוט םוי ןוא תבש רָאנ םיא ןעעז רעדניק

 ,רָאי 6 רָאנ טָאה שריה ןעוו

 רע .רעטסוש םייב לגניייןרעל ןקירָאי-10 סלַא ךיז רע טעז טָא ןוא

 -עברַא רעד ןיא ןיירַא טסקַאװ ןוא ךַאפ סָאד טשרעהַאב ,קיסיילפ טעברַא

 ןוא רעוט ןשידנוב ןוויטקַא ןופ רעטרעװ יד קיריג טגנילש רע .הביבס"-רעט

 ,טלעװ רעד ףיוא ןייז טעו סע ןייש יו, .קושטייב עילע רענָאיצולָאװער

 ןרעהעג טעװ ץלַא ןעוו ,עכייר ןוא עמערָא ןייק ןייז טשינ טעװ סע ןעוו

 ןָא ןרָאצ ןָא טלעװ ַא .ןפַאש ןוא ןטעברַא ןלעװ עלַא ןעוו ,קלָאפ םוצ

 רע ןוא ?עלַא רַאפ טכייל ןוז יד יוװ ןייּט ןוא רעגנוה ,תומחלמ ,תוסיפת

 רַאפ ףמַאק ןיא ךעלטפַאשנדיײיל ךיז טפרַאוװ (3"רעּפַאלק רעד עקשריה;

 ַא ןופ ןשטנעמ עכעלרע ןוא עטוג טימ טלעװ רעכעלשטנעמ .,רעיינ ַא

 ַא וצ סא רע טסקַאװ גנוגעװַאב רעטעברַא רעד ןיא טָאדלַאס ןטושּפ

 רעטעברַא ןַא ןופ ץיּפש ןיא רע טייטש טָא ,טסיוויטקא ןכעלטרָאװטנַארַאפ

 -ימָאק םעד ןעמערוטש סָאװ ,רעגנערד ןוא רענייטש טימ טנּפָאװַאב הנחמ

 ענעטלַאהרַאפ טנעה עשייצילָאּפ ןופ סױרַא ןסייר ןוא רעױט-טַאירַאס

 גנַאל םישדח .וװרּפ ןרענָאיצולָאװער םעד ךרוד טייג רע .רעוט-רעטעברַא

 .וַאלסָאנירעטַאקעי ןיא גנוקישרַאפ ףיוא רעטעּפש ןוא עמרוט רענליוו ןיא

 ןוא .ענליוו ןייק לַאגעלמוא קירוצ טמוק ןוא רע טפיולטנַא רעקילדנעצ יו

 טשינ ןיילַא ךָאד טעװ טלעװ עיינ יד .גנוגעװַאב רעד ןיא וויטקַא רעטייוו

 "רעד .(4יקסוָאלזָאק חסּפ ןוא קושטייב עילע םיא טנרעלעג ןבָאה ,ןעמוק

 ןרעטעמשעצ זומ רע .ןלַאװ ןָאפ ּפַארטַאס ןיא ןסיברַאפ רע טסיש ראפ

 .טייהניימעג ןוא סטכעלש ןופ טלעוװ-הסיפת עמַאזױרג עקיזָאד יד ןצעזעצ

 ןעייטש סָאװ ,ןילת ןוא הילת ןייק טשינ טקערש םיא .ןגיזַאב יז זומ רע

 .טכַאנ רעד ןטימ ןיא דלעפ ןשירעטילימ םעד ףיוא ןגעקטנַא םיא טציא ָאד

 םוצ רימ טימ יג !םוק :עטכישעג יד םיא טפור סע יװ ,טרעה רע
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 טרעהעג ןגרָאמ רעד ! טשינ ךיז קערש ,ץלָאטש ייג !גָאט ןקיטכיל ,ןסיורג

 !ףמַאק ןוא ןבעל ןייד טימ ןרעטסײגַאב טסעוװ סָאװ ,ןענָאילימ וצ ,ריד וצ

 .טייקיבייא רעד ןיא קעװַא ןוא הילת רעד ףיוא ףױרַא קיטומ זיא רע
 ,ןעמַאזוצ ןוז רעד טימ ,עלייוו ַא ןיוש רעטעּפש ךָאד;

 ...ןעמַאלפ עטיור יד ןיא ןעגנַאגעגפיוא טרעקעל זיא

 ןביוהרעד רַאצ ןופ טכענק ןענָאילימ יד רעביא ךיז טָאה דע

 .."ןביולג םעד טקעוװעגפיוא ןוא ץלָאטש םעד טקעוועגפיוא ןוא

 ןטסכיוה רעד ןיא ליּפשייב ןיא טָאה סָאװ ,רעייגרָאפ ַא

 (5 .ױטכױלַאב טלַאטשעג ןייז טימ רוד-רעפמעק ןסיורג ַא

 עי יי יי

 )(  דנַאב ,2533 .ז "ךנוב ןופ עטכישעג |.

 ,236 .ז ,1 .ב "דתב; ןופ עטכישעג יד. (

 .238 .ז ,1 .ב "דנוב; ןופ עטכישעג ידי (

 ,רעטסוש יד ןשיוצ ןטרעקעל שריה ןפורעג ןעמ טָאה יױזַא 3

 .רעצופ א רעּפַאלק :.סעירָאגעטַאק יױוצ ףיױא טלייטעג ךיז ןבָאה עכלעוו

 ןסױרג ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,רעוט רעשידנוב ןוא רעטסוש ַא 44

 ןטרעקעל ףיױא סולפנייא

 .1954 ןיא ןבירשעגנָא ןטרעקעל טעמדיוועג ,דיל סניסעיל .ַא ןופ 5
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 רעשידלעה רעד - ןאמלוש ךודב

 רארעט ןשידאצ ןגעק דעצמעק

 ןָאפ ּפַארטַאס ןשירַאצ ןטסַאהרַאפ םעד ןיא ןסָאש סטרעקעל שריח

 יד ןוא גנורעקלעפַאב עשידיי יד רָאנ טשינ טרעדורעגפיוא ןבָאה לַאװ

 ,גנוריגער ןייז ןוא רַאצ םעד רעקינייו טשינ רָאנ ,גנוגעװַאב-רעטעברַא

 יד ןענייז טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ ןרָאי רע-80 ןוא רע-70 יד ןיא

 ןפיוא ןוא סרעטסײמצילָאּפ ,ןרָאטַאנרעבוג עטסַאהרַאפ ףיוא ןטַאטנעטַא

 ןופ ?טעברַא לקיטש, ַא קידנעטש ןעוועג ,ןיילַא רָאטַארעּפמיא ?ןקילייה,

 ,םידיחי עשידלעה יד ןעוועג ןענייז סָאד .ןטנעגילעטניא-ןרענָאיצולַאװער

 ןבעל רעייז ןופ ןברק ןטימ ןוא רוווַארב דעייז טימ טלָאװעג ןבָאה עכלעוו

 ןשיוװצ .טפַאשרעהטסבלעז רעד ןגעק ףמַאק םוצ קלָאפ עצנַאג סָאד ןסיירטימ

 -נעטש ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדיי ךיוא ןענופעג קיז ןבָאה ,ןסייוו רימ יו ,ייז

 ,טנגוי רעקידנרידוטש רעטרילימיסַא רעד ןיפ טריטורקער קיד

 טריציפיטנעדיא טשינ דָאירעּפ םעד ןיא טָאה ענַארכָא עשירַאצ יד

 .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד טימ ןרענָאיצולָאװערד עשידיי ענלצנייא יד

 רעד .טרעקעל שריה ןופ טירטסױרַא רעד ןעוועג רעבָא זיא שרעדנַא ץנַאג

 לָאבמיס רעד ןרָאװעג ייז רַאפ זיא רעטעברַא-רעטסוש רעשידיי רעקיזָאד

 רָאנ ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעטריזינַאגרָא רעד ןופ רָאנ טשינ

 "עדטנַא עכעלרעדיושג ַא טכַאמעג ייז ןבָאה לָאמַאטימ .םוטנדיי ןצנַאג ןופ

 -רעד טשינ רעמ ךיז טזָאל סָאװ ,דיי רעיינ ַא ןעמוקעגפיוא זיא'ס זַא ,"גנוק

 -ָארשרעדיקיבײא ,רעקינעטרעטנוא רעד .םינּפ ןיא ןעייּפש ןוא ןקירטדינ

 .רעפמעק ןוא רענָאיצולָאװער ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז טָאה ףַאלקש רענעק

 ןטרעקעל טלעטשעג עװעלּפ רעטסינימ-ןרעניא רעשירַאצ רעד טָאה רַאפרעד

 -רַאפ רָאנ טנָאקעג םיא טלָאװ רעכלעוו ,טכירעג ךעלנייוועג ַא רַאפ טשינ

 -לעוו ,טכירעג-רעטילימ ַא רַאפ רָאנ ,גנוקישרַאפ ןוא עגרָאטַאק ףיוא ןטּפשמ
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 -נַאגעג ךָאד זיא םעד ןיא ןוא .לייטרוא-טיוט ַא ןגָארטעגסױרַא טָאה רעכ

 -פיוא זיא עכלעוו ,ערדיה רעכעלרעדיוש, רעד ןופ ּפָאק םעד ןקַאהּפָא -- ןעג

 רעשירַאטעלַארּפ ,רערענָאיצולָאװער ,רעטריזינַאגרָא רעד ןופ --- "ןעמוקעג

 טקורעגסױרַא ךיז טָאה "דישז, רעטגלָאפרַאפ רעד רעכלעוו ןיא ,גנוגעווַאב

 ,ץיּפש ןיא

 ןטָארסױא טשינ ןעמ טעוװ ץימש טימ זַא ,ןעזעגנייא דלַאב טָאה ןעמ

 ןענָאק ץימש ,טרעקרַאפ .(טנוב) "עלָאמַארק , רעשידיי רעד ןופ טסעּפ יד

 רָאנ ,טשינ ךָאד ןטיוט ץימש ןוא .סטרעקעל שריה רעטנזיוט ןריובעג

 וצ ןייגוצרעביא ןסָאלשַאב טָאה םזיטָאּפסעד רעשירַאצ רעד .רָאנ ןציירעצ

 -ָאּפ ןסַאמ וצ -- עטריבורּפסיױא ןיוש לָאמ ליפ ,ןעלטימ עלַאקידַאר רעמ

 .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןגעק ןעמָארג

 רָאנ ,"עלָאמַארק , עשידיי יד רָאנ טשינ ןצעזעצ טפרַאדעג טָאה סָאד

 רע ,"ןַאשטשעימ, ,רעױּפ ,רעטעברַא ןשיסור ןטעוװעטנובעצ םעד ןזייוו

 ןעוו ןוא .ןקילגמוא ערעייז עלַא ןיא "רעקידלוש רעשיטקַאפ, רעד זיא סע

 1905 ןיא טייגרעד קלָאפ ןשיסור ןופ זיורבפיוא רערענַאיצולָאװער רעד

 -רוטש טימ ןעמונעגמורַא טרעוו דנַאל עצנַאג סָאד ןעוו ,טקנוּפ-ךיוה ןייז וצ

 ןטערט םירעיוּפ ןענָאילימ ןעוו ,ןפמַאק-ןסַאג ןוא ןקיירטש-רעטעברַא עשימ

 ָאװטסלעיטידַאכסָאװערּפ ָאװעי; ןעוו ,םזיטָאּפסעד ןשירַאצ ןגעק סױרַא

 טעװ רע זַא ,קלָאפ םעד וצ-טגָאז טיוט םוצ ןקָארשרעד ,"יָארַאטװ יַאלָאקינ

 רע טזָאל -- ןטכיש עלַא ןופ רעטערטרַאפ טימ טנעמַאלרַאּפ ַא ןפורפיונוצ

 .טסעפינַאמ ןטייוצ ַא סױרַא םעד טימ ךיילג

 ,"ןָארט םעד םורַא ךיז ןקינייארַאפ וצ ןשטנעמ עשיסור עלַא , טפור רע

 ,ערענַאיצקַאער-םערטסקע ףיוא ןעמוק ,דרע רעד רעטנוא ןופ יװ ןוא

 ,("קלָאפ ןשיסור ןופ דנַאברַאפ רעד יוװ) סעיצַאזינַאגרָא עשיאמ-ץרַאװש

 "סעדישז; יד ןופ דנַאלרעטָאפ סָאד ןעװעטַאר וצ וצ"טערט עכלעוו

 יילעטניא ןוא ןרענָאיצולָאװער ,(רעקלעפ עשיסור-טשינ) "?סעצדָארָאניא;

 ,ןטסיליהינ-ןטנעג

 -ָאירטַאּפ יד , ."סעדישז, יד ןגעק עצעה יד זיא ןטסקרַאטשמַא רעבָא

 וצ דנַאברַאפ רעד, ,"ןטסיכרַאנָאמ ןופ טפַאשלעזעג יד , ,"ײטרַאּפ טשיט

 -פיוא רעטנזיוט סױרַא ןזָאל ,ערעדנַא ןוא ?טפַאשרעהטסבלעז יד ןצישַאב

 ןבָאה סָאװ ,רעדרעמ יד  ,"םיאנוש ןוא רעטערַאפ עשידייא יד ןגעק ןפור

 רעייז ןעמענ ןוא רעדניק עכעלטסירק ןדרָאמ סָאװ; ,"ןסוזעי טכַארבעגמוא

 -ַאב ערענָאיצולָאװער) עלָאמַארק עקיצומש עצנַאג יד, ."הצמ ףיוא טולב
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 "נָא טרעוו ,ַאקשויטַאב-רַאצ ןטבלַאזעג-טָאג םעד ןגעק טעדנעוװעג (גנוגעוו

 ,"ןדיי ךרוד טריפעג

 "ינַאמ םעד ןכעלטנפערַאפ ןכָאנ גָאט ַא) טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא

 וציטגָאז טפַאשרעהטסבלעז יד ןעוו ,(1905 רעבָאטקָא ןטס-21 ןופ טסעפ

 ,(טנעמַאלרַאּפ) עמוד רעד ןיא טפַאשרעיײטשרָאפ עטיירב ַא קלָאפ םעד

 ַא ןגעו טערקעד-סגנוריגער ַא ךיז טזייווַאב סע ןעוו ; ןטייהיירפ-רעגריב

 ַא םעד ךָאנ ךיילג ןוא עטריטסערַא עשיטילָאּפ רַאפ עיטסענמַא רעטיירב

 רַאפ תובוח יד םירעיוּפ ייב ןענָאמפיוא סָאד ןלעטשּפָא ןגעוו גנונעדרָארַאפ

 ןענייארַאפ עלַאגעל ףױא ןעמוק סע ןעװו :דרע רעטפיוקעגסיוא רעד

 50 רעכעה ןיא ןטַאטוּפעד-רעטעברַא ןופ ןטעיוװָאס ,ןעגנוטייצ-רעטעברַא

 טסיגעצ ,עיצַאוטיס:לבוי רעקידיירפ רענײמעגלַא רעד טָא ןיא ; טעטש

 .ןדיי ןגעק ןעמָארגָאּפ עקידארומ ןופ עילַאװכ ַא דנַאל ןרעביא ךיז

 טעטש 660 ןיא ןעמָארגָאּפ (! 690 רָאפ ןעמוק ןכָאװ 2 ןופ ךשמ ןיא

 ןטשרע ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז ןדיי רעביא תוטיחש ןסַאמ .ךעלטעטש ןוא

 "ישז ןיא טייצ-גנילירפ ןיא .1905 ןופ עיצולָאװער רעד ןופ רָאי-בלַאה ךיוא

 רעקילדנעצ ןיא דָאירעּפ ןבלעז ןיא ,קָאטסילַאיב ןיא ילוי ןיא ,רימָאט

 הפוקת יד זיא ןעמָארגָאּפ יד ןופ טקנוּפ-ךיוה רעד רעבָא .טעטש טרענעלק

 "עגּפָא טָאה עיצולָאװער יד ןעוו ,רעבָאטקָא ןיא ,טסעפינַאמ ןשירַאצ ןכָאנ

 ןעוועג טכַאמ יד זיא טעטש ליפ ןיא ןוא תונוחצנ עטסערג עריא ןטלַאה

 ,ןטעיװָאס-רעטעברַא יד ןוא ןּפַארטַאס עשירַאצ יד ןשיווצ טלייטעגנייא

 סעדנַאב יד ווו ,קרַאטש ןעוועג זיא גנוגעװַאב-רעטעברַא יד ווו ,טרָאד

 -עג ןבָאה גנוריגער רעד ךרוד טריזינַאגרָא ,רעכערברַאפ ןוא סענַאגילוכ

 יד ןופ ןוא ץוש-טסבלעז רעשידיי רעד ןופ תוחוכ יד רַאפ ןטערטּפָא טזומ

 רעטעברַא עשידיי-טשינ עטנפָאװַאב ןופ ןעגנולײטּפָא ריא טימ עטקינייארַאפ

 ,יײצילָאּפ ןוא ײמרַא יד טריפעגכרוד םָארגָאּפ םעד טָאה --

 ןט'31 םעד ןעוו .סעדָא -- טָאטש ןייא ןעמענ ליּפשייב סלַא רימָאל

 רעשירַאצ רעד טעטש עשיסור עסיורג יד ןיא טכליהעגּפָא טָאה רעבָאטקָא

 ,רעגריב עלַא ןטייהיירפ עטיירב רָאנ טשינ טגָאזעגוצ טָאה סָאװ ,טסעפינַאמ

 -עבעגצעזעג טימ טנעמַאלרַאּפ ןיא טפַאשרעיײטשרָאפ-סקלָאפ ַא ךיוא רָאנ

 םוצ רעבָא ,טייצ רעצרוק ַא ףיוא ןבָאה רעטעברַא יד ןעוו ;טכער עשיר

 ,טרָאװ ןופ טייהיירפ טפמעקעגסיוא ,דנַאל ןופ עטכישעג רעד ןיא לָאמ ןטשרע

 "וטשעצ ַא .דיירפ ןופ טלבויעג קלָאפ סָאד טָאה ,ןעניײארַאפ-ָארּפ ,עסערּפ

 ,סמערָא יד ןיא ןלַאפעג ךיז ,ןסַאג יד ףיוא סױרַא זיא עסַאמ-ןשטנעמ עטמער
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 טרישרַאמ ןבָאה רעטנזיוט רעטרעדנוה .טצנַאטעג ןוא ןעגנוזעג ,טשוקעג

 .רענעפ עטיור רעטנוא

 ערענָאיצולָאװער ןופ ןרעטנעצ יד ןופ רענייא ןעוועג ךָאד זיא סעדָא

 -רעצנַאּפ עטמירַאב יד ינוי ןט-15 םעד ןעמוקעגנָא זיא ָאד ,1905 ןיא ןפמַאק

 -ולָאװער רעד וצ ןענַאטשעגוצ ןענייז ןסָארטַאמ יד ווו ,"ןיקמָאיטָאּפ , ףיש

 "ןדַאקירַאב עקיטכעמ "געט-סטייהיירפ , יד ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז ָאד .עיצ

 -רעטעברַא עשיטַארקָאמעדילַאיצָאס עקרַאטש ַא ןעוועג זיא ָאד .ןפמָאק
 ןטירד ןפיוא טַאגעלעד סלַא ןענינעל טלעטשעגסױרַא טָאה עכלעוו ,ײטרַאּפ

 סָאד טָאה 1905 רעבָאטקָא ןטס-21 םעד ןעוו ןוא .רָאפנעמַאזוצ-ײטרַאּפ

 רענוד ַא יו זיא ,גיז ןסיורג םעד טלבויעג סעדָא ערענָאיצולָאװער

 םָארגָאּפ ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה טָאטש רעד ןיא זַא ,העידי יד ןלַאפעגּפָארַא

 ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןגעק

 טכָאקעגפיוא טָאה סָאװ ,םינּפ ןיא ייּפש רעקיצומש ַא ןעוועג זיא סָאד

 רעטנוא ,ץושטסבלעז עשידיי עקרַאטש יד .רעטעברַא עשידיי יד רָאנ טשינ

 עשידיייטשינ עטנפָאװַאב טימ טנַאה ייב טנַאה "דנובא ןופ גנוריפנָא רעד

 ןעגנוטכיר ערעדנַא ןופ ןעגנולײטּפָא ץושיטסבלעז טימ ,רעטעברַא

 דנַאטשרעדיװ ןשידלעה ַא טלעטשעג ןבָאה ,ןטנעדוטס ןוא רעליש ליפ טימ

 "ןגעק רעד .סעקישטשמָארגָאּפ עטריאורטסניא ןופ תונחמ עטקישעגנָא יד

 ןעמונעג הלהב ןיא ןבָאה סענַאגילוכ יד זַא ,קרַאטש ױזַא ןעוועג זיא ףירגנָא

 יד עכלעוו ,עטּפַאכרַאפ ליפ ןוא עטעדנווװרַאפ קידנזָאלרעביא ,ןפױלטנַא

 .טעטיזרעווינוא ןיא טכַארבעג ןוא טריטסערַא ןבָאה רעטעברַא

 "עג טָאה ײצילָאּפ עשירַאצ יד זַא ,טסווורעד ךיז ןעמ טָאה ייז ןופ

 "עי רַאפ :ךַאמּפָא ןלעיצעּפס ַא רעכערברַאפ ןוא רעדרעמ יד טימ ןסָאלש

 םעד ןוא סעקיּפָאק 35 ןעמוקַאב טפרַאדעג ייז ןבָאה ןדיי ןדרַאמ העש רעד

 .עטרימָארנָאּפ יד ןופ ביור ןצנַאג

 -טסבלעז רעד ןגעק זיא ,רעביור ןומה םעד ןופ הלּפמ רעד ךָאנ רעבָא

 ןטעיַארטימ טימ .ײצילָאּפ ןוא ײמרַא יד ןטָארטעגסױרַא רעטעברַא ןוא ץוש

 עשידיי עשידלעה יד ןעגנוווצעג ןעמ טָאה ןטַאמרַאה ןוא (רעפרַאװ-ןליוק)

 זיא טָאטש יד ןוא ןעיצקירוצ ךיז ,סעדָא ןופ רעטעברַא עשידיי-טשינ ןוא

 -רעדרעמ) ?סעלימָארג; יד ןֹופ טנעה יד ןיא ןרָאװעג ןבעגעגרעביא

 ןוא געט ףניפ .טעילוהעג יירפ טציא ןבָאה ייז ןוא .(סעקישטשמָארגָאּפ

 5 רעביא ןוא עטעדרָאמרעד טנזיוט .םָארגָאּפ רעד טרעיודעג טָאה טכענ

 רעד ןופ ןסַאג טייהרעמ יד .סנַאליב רעד ןעוועג זיא עטעדנוװרַאפ טנזיוט
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 ןיא ןענייז ןלַאטרַאװק:רעטעברַא עלַא טעמכ ןוא עקנַאװָאלַאה טָאטשרָאפ

 ןבילבעג ןענייז תוחּפשמ עשידיי טנזיוט 20 יװ רעמ; .ןרָאװעג בורח ןצנַאג

 ."טעקַאנ ןוא סעװרָאב ,ּפָאק ןרעביא ךַאד ַא ןָא

 יב

 -רעבָאטקָא םעד ךָאנ עילַאװכ-םָארגָאּפ רעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא

 ףורפיוא ןַא טזָאלעגסױרַא "דנוב  ןופ .ק .צ רעד טָאה 1905 טסעפינַאמ

 ןענעייל רימ ."עיצולָאװעררטנָאק רעד ןופ טירט יד, :ןענָאנ ןרעטנוא

 ,האנש טייז יז .עיצולָאװעררטנָאק יד טייג ,טולב ןיא זדלַאה ןזיב, : טרָאד

 ףשטנעמ עקידלושמוא טעגרה ,רעפרעד ןוא טעטש טסיוורַאפ ,תוירזכא

 ,טייהיירפ לסיב םעד רַאפ ןענעכערּפָא ךיז ליוו םזירַאצ רעקידססוג רעד

 ."קלָאפ םעד ןעקנעש וצ טיונעג ןעוועג זיא רע סָאװ

 : ןבירשעג "דנוב; ןופ ןַאגרָא-טּפיױה רעד טָאה םעד וצ גנוצנעגרעד ַא יו

 טולב שידיי ןיא ,טציא גנושרעהטסבלעז יד טָאה ױזַא ,לָאמַא הערּפ יו;

 ךיוא ךרוד טשינ רעבָא טזָאל יז ..ןענופעג האופר ַא ךיז רַאפ טלָאװעג

 -טולב יד ןענָאמרעד וצ גונעג .עיצולָאװער-רטנָאק ןופ ןעלטימ ערעדנַא

 יד ןוא קסמָאט ןיא דנַארברעיפ רעטפַאהרעדױש רעד ,רעוט ןיא דָאב

 ךיז ןגעק עטצעהעגרעטנוא ןשיוװצ) זַאקװַאק ףיוא תוטיחש עכעלקערש

 רעד ףיוא תוגירה יד ןענָאמרעד וצ גונעג זיא'ס .(ןרָאטַאט ןוא רענַאימרַא

 ןייק ָאד ןענייז ןדיי יד זַא עז וצ ,ןטנַארטסנָאמעד ןוא ץנעגילעטניא

 ."טשינ דיחידןב

 יָארשרעד טיוט םוצ רעד טצונעגסיוא טָאה ןעלטימ עקיצומש עלַא

 ןיא עיצולָאװער יד ןעקנורטרעד וצ טייל-ףיוה ענייז ןוא רַאצ רענעק

 יד ןרעגנעלרַאפ וצ ,עטכישעג רעד ןופ גנַאג םעד ןטלַאהוצנייא ,טולב

 ןטיירב ַא ןיא טעדנעװעג ,ןעלטימ יד ןופ סנייא .םזיטָאּפסעד ןופ הסיסג

 -ןפַאלקש עשימיור-טלַא יד ןופ ןּפָאװ רעקיטפיג רעד ןרָאװעג זיא בַאטשסַאמ

 .(שרעה ןוא לייט) "ַארעּפמיא טע עדיוויד , רעמיטנגייא

 יד אנוש סלַא ןזיוועג ןעמ טָאה לזאזעל רעיש ןקיביײא םעד ,דיי םעד

 -ַארקוא יד ;רענעמרַא יד ןגעק ןפרָאװעג ןעמ טָאה ןרעטָאט יד ; ןרעטָאט

 סיוא ךייא טכעש , .טרעקרַאפ ןוא ןקַאלָאּפ יד ןזיועג ןעמ טָאה רעניא

 : ור וצ טזָאל ךימ רעבָא ,ערעייט עניימ ,קיטייזנגעק

 רעשידיי רעד ןיא לטעלב-ןדלעה ַא טָאה 1905 ןופ געט-םָארגָאּפ יד ןיא
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 רעטרעדנוה ןיא .ץוש-טסבלעז רעשידנוב רעד ןבירשעגניירַא עטכישעג
 ,םיבושי עשידיי עצנַאג ןופ ןבעל ןופ רעצישַאב רעד ןעוועג רע זיא טעטש

 -פיױא ןרַאפ טפַארק-ביירט עשילַארָאמ יד ןרָאװעג ךױא זיא רע
 ,עשיאייטרַאּפמוא ךיוא ןוא ןעגנוטכיר ערעדנַא ייב ןצושטסבלעז ןופ ןעמוק
 עשירַאטעלָארּפ עלַאנָאיצַאנרעטניא יד ןדימש ןיא טקריוועגטימ סָאה רע
 ,ןעײטרַאּפ עשידיי-טשינ ייב ןצושטסבלעז ןופ םוקפיוא םעד ךרוד ,טייקינייא
 ןוא ןלױּפ ןופ ײטרַאּפ-רעטעברַא עשיטַארקָאמעד" לָאיצָאס) ל"יּפקדס יו
 ייב טנַאה ןבָאה עכלעוו ,(יײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עשיליוּפ) סיּפּפ ,(עטיל
 -םָארגָאּפ עשירַאצ יד ןגעק טפמעקעג רעטעברַא עשידיי יד טימ טנַאה
 טימ טָאה דנַאלסור ןיא עיצולָאװער-רטנָאק יד ןעוו ,געט יד ןיא .רעדרעמ
 -ןָא-סקלָאפ ןקיטכעמ םעד ןסיוטשקירוצ טלָאװעג ןדיי ןגעק ןעמָארגָאּפ
 -רעטעברַא עשיטַארקָאמעדילַאיצַאס עשיסור) פ"אדסר יד טָאה ,ףירג
 ,ןשידיי ןטימ םַאזניימעג ןפמעק וצ רעטעברַא ןשיסור םעד ןפורעג (ײטרַאּפ
 אנוש ןקיטולב ,ןעמַאזניימעג םעד ןגעק ןשיװטיל,ןשיניַארקוא ,ןשיליוּפ
 ,םזיטָאּפסעד ןשירַאצ םעד --

 רעד תעב גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןגעק עילַאװכ-םָארגָאּפ יד
 ןשירַאצ ןופ סעיסלוװנָאקקערש יד ןזיוועג טָאה 1905 ןופ עיצולָאװער
 ןעיצּפָא טפרַאדעג טָאה ,לזאזעל ריעש רעקיביײא רעד ,דיי רעד .םזיטָאּפסעד
 ןוא טפַאשרעהטסבלעז רעד ןגעק טעדנעוועג קלָאפ ןופ זיורבפיוא םעד
 ,טלָאװער ןקידנגייטש ןופ ןרענוד יד ןגעק רעטײלּפָא-ץילב רעד ןרעוו

 ןופ ןפָאװ:שופיע םעד "ןיזַאגַאמ-גרַאװטלַאא ןופ ןעמענסױרַא סָאד
 ליפ ױזַא ןזיל טפרַאדעג טָאה ןעמ ןעו ,ןעמָארגָאּפ ןוא םזיטימעסיטנַא
 טָאה ,גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןטכיש עלַא ןופ ןעמעלבָארּפ עטקיטייװעגנָא
 ,ןקָארשרעד טיוט םוצ ןענייז רעבעגטַאר ענייז ןוא רַאצ רעד זַא ,טײדַאב

 "ךישזע םעד רעסיוא טגָאזעגרעטנוא ךעלנײשרַאװ ייז טָאה קערש יד
 םרָאפ רעד ןיא ןייב ַא (ןרָאטנוב) ?עלָאמַארק רעשיטניה,/ רעד ןפרַאוווצוצ
 ,(טנעמַאלרַאּפ) עמוד רעד ןיא טפַאשרעיײטשרָאפ ַא ףיוא גָאזצ ַא ןופ

 ,גנוטייצ ,קעטָאילביב ,ןיירַאפ ןלַאגעל ַא

 ךיוא רעבָא ,םוטרעגריב סָאד םעלַא רַאפ ,קלָאפ ןופ לייט ַא ןעוו ןוא
 -פיוא גנוקיאורַאב טימ ןבָאה ,םוטרעוּפ ןוא סַאלק-רעטעברַא ןופ ןלייט
 -טיוא םישזער רעשירַאצ רעד טָאה ,"ןעמרָאפער-סטייהיירפ יד , ןעמונעג
 .תוחוכ ענייז ןריזיליבָאמ וצ ,עזױּפ-םעטָא יד טצונעג

 -טנובג יד ףױא ןפרָאװעג ךיז "דרעווש ןוא רעייפ, טימ טָאה רע
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 ערעדנַא ןוא "סעדישז, ךרוד טריפעגנָא ,"ןרענָאיצולָאװער-סעקישטשוװָא

 ירעדנעלניפ ,ןטעל ,רעניווטיל ,ןקַאלָאּפ יו ,(ןסור-טשינ) ?סעצדָארָאניא ,

 רעטרע ליפ ןיא 1905 ןופ געט-סטייהיירפ יד ןיא טגַאװעג ןבָאה עכלעוו

 ןטעיװָאס ןרימַאלקָארּפ ןוא רעשרעה:טכַאמ עשירַאצ יד ןביירטרַאפ וצ

 .ןעגנוטלַאװרַאפ-טסבלעז

 ןצנַאג ןרעביא ךיז טסיגעצ 1906 ןופ ןטַאנָאמ עטשרע יד ןיא ןיוש

 ךיז טָאה טכַאמ יד ווװ ,ןטנגעג יד ןיא .רָארעט רעסייוו רעקידארומ ַא דנַאל

 יד וװ טרָאד ,ןטעיװָאס-רעטעברַא יד ןופ טנעה יד ןיא ןענופעג ץרוק
 "ץרַאװש יד דנַאטשרעדיװ ןשידלעה ַא טלעטשעג טָאה ץוש-טסבלעז עשידיי

 ַאב/ ןעמ טָאה געט-סטייהיירפ יד ןיא ווו ,ןלױּפ-סערגנָאק ןיא ; סעקינהאמ

 ןרָאטַאנרעבוג ןוא סרעטסײמצילָאּפ זיולב טשינ סעבמָאב טימ "טסירג

 טקישעגּפָארַא ןעמ טָאה -- רענוגַארד ןוא ןלָארטַאּפ עשיקַאזָאק ךיוא רָאנ

 רעטכעש , עטלושעג ןעוועג ןענייז סָאד .ןעגנולײטּפָא-ףָארטש עלעיצעּפס

 -ַאב רעד ןופ ןלייט עטסנענַאטשעגּפָא ןוא עטסרעטצניפ יד ןופ "רעדניצ ןוא

 ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןסוגנוט ,ןּפַאצַאק ,ןסעקרעשט יװ ,גנורעקלעפ

 טימ טלָאצעג ךיוא זייובָאגוצ ייז טָאה ןעמ .ןטייהנייא עשירַאצ יד ןיא

 .רעטכעט ןוא ןעיורפ ערעייז ןקידלַאװגרַאפ ,תונברק יד ןביױרַאב

 -ַאטַאב-םרוטש2 עשירַאצ עכלעזַא ןופ "ןרָאסעּפָארּפ , יד ןופ רענייא

 לענש טָאה רע .ווָאניטנַאטסנָאק ןַאטיּפַאק-סבַאטש רעד ןעוועג זיא "ןענָאיל

 טנָאקעג טשינ םיא טימ ךיז טָאה רענייק .טייהנייא ןייז ןיא טריסנַאװַא

 ,"רָאטַארעּפמיא-ַאקשויטַאב ,, םוצ טפַאשיירט ןוא טײקמַאזכרָאהעג ןיא ןכיילג

 -עטלױפרַאפ, יד וצ האנש רעשיגָאלָאָאז ןיא ,תוירזכא ןוא טײקבָארג ןיא

 ןופ גנורַאפרעד עכייר ַא טַאהעג טָאה רע ."סעקישטשוװָאטנוב ןוא סעדישז

 "ןעילוה, רע טגעלפ (ןעגנוי) "ַאטַאיבער, ענייז טימ .?טעברַא רעטוג ,

 ןוא טעטש ןופ ןסַאג רעביא ,םירעיוּפ עטריטלָאװער ןופ רעפרעד רעביא

 ןבָאה רעטעברַא יד וװ ,טעװעשובעג טָאה "?עלָאמַארק, יד וװ ,ךעלטעטש

 .עקרַאטש ַא טַאהעג רע טָאה טסיופ ַא .טפמעקעג טקיירטשעג ,טריטסעפינַאמ

 "ירזָאדָאּפ ַא ןרעדיילשמוא ןוא ןבױטרַאפ רע טגעלפ ץעז ןייא טימ

 .(ןקיטכעדרַאפ) ?ינלעיט

 "יּפַאק-סבַאטש "ןקיאעפ-ךעלנייוועגרעסיוא , ןוא ?ןעמַאזטעברַא םעד

 רַאפ רָאטַאנרעבוג-לַארענעג רעשירעטילימ רעד טָאה װָאניטנַאטסנָאק ןַאט

 ןט-8 ןופ רַאסימָאקרעטנוא סלַא טמיטשַאב יקסרַאלנָאװ לַארענעג ,עשרַאװ

 "רַאװ רַאפ רָאטַאנרעבוג-טּפיוה םעד טרעכיזרַאפ טָאה רע .(1 טַאירַאסימָאק
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 -קיאעפ יד ןופ םענייא ןָאזרעּפ ןייז ןיא ןבָאה טעװ רע זַא ,ןענָאלַאקס ,עש
 ,טכער טַאהעג טָאה רע ןוא ."גנונעדרָא ןופ רעטיהפ עטס

 ,עשרַאװ ןיא ןרָאװעג טמירַאב קירעיורט לענש זיא ווָאניטנַאטסנָאק
 ,עקסנַאּפ ןופ גנורעקלעפַאב עשידיי יד םיא רַאפ טרעטיצעג טָאה סע
 ,ךעלסעג ןוא ןסַאג עקימורַא יד ןופ ןוא עקסישקָאטנעיװש ,עדרַאװט
 "חוס ךיוא ,רעקרעװטנַאה ,עטלעטשעגנָא ,רעטעברַא עשידיי רעטרעדגוה
 ןוא סַאג רעד ףױא ןטלַאהרַאפ רע טגעלפ ,ןדיי עמורפ ןליפא ןוא ,םיר
 רָאנ טשינ טגעלפ רע .(טַאירַאסימָאק) לקרעצ ןט-9 ןיא ןרעטַאמ קידארומ
 -עלקרעד ןסערּפסיױא ייז ןופ ןלעװ רָאנ ,"סעדישז; יד ןעװעטַאק ןוא ןגָאלש
 -רעמ רעד ייב .?עלָאמַארק , רעד טימ ןָא ןריפ ןוא ןרעהעג ייז זַא ,ןעגנור
 קידנעניפעג טשינ ןוא ןעמייה יד ןיא סעיזיווער ןריפכרודַא רע טגעלפ טייה
 ."טלעג-ףיוקסיוא, ןרעדָאפ רע טגעלפ "ןזייוװַאב ערענָאיצולָאװער , ןייק

 -יוּפ ענעטלַאהרַאפ ןריטקַארט רע טגעלפ שיטניה רעקינייו טשינ
 ןיא ןלעטשסיוא ייז טגעלפ רע; .ןטנעדוטס לעיצעּפס ןוא רעטעברַא עשיל
 ונע :ןרינָאּפָארּפ רעטכעלעג ןשיניצ ַא טימ ןוא ןטכַארטַאב יונעג ,ייר ַא
 יד ףױא טגניז םירבח ונ) "ַאימַאנז ַאיַאנסַארק עיטיָאּפס ישטשירַאװָאט
 יװא (ןטסילַאיצָאס עשילױּפ יד ןופ דיל רענָאיצולָאװער) "ןָאפ עטיור,
 רעבָאא ?ַאה "ןיוש ךיז טלַאפעצ גנונעדרָא עטלַא יד , :טרָאד ךיז טגניז
 ןבױהנָא רע טגעלפ ױזַא ןוא ."ןיז עשיטניה ,ןרַאּפשרעטנוא יז לעװ ךיא
 -רַאפ יד ןופ רעמינּפ יד ןיא טסיופ רעד טימ קידנצעז ,ערקַאסַאמ יד
 ,ןטנעדוטס ןוא רעטעברַא עשיליוּפ ענעטלַאה

 עשיטסילַאיצָאס ,עשיליוּפ) ס"פּפ ןופ עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק יד
 םעד .ןװָאניטנַאטסנָאק ףיוא לייטרוא-טיוט ַא ןגָארטעגסױרַא טָאה (ײטרַאּפ

 ץעכלעוו ,םירבח עשידיי יד ןעמונעג ךיז ףיוא ןבָאה ןריפוצסיוא םיא דובכ

 ייס ,ּפַארטַאס ןשירַאצ ןקיטולב םעד ןלָאצַאב טלָאװעג םורַא ױזַא ןבָאה

 ןופ ןדייל יד רַאפ ייס ,ײטרַאּפ רעד ןופ עדריוו רעטעדנעשעג רעד רַאפ

 ןדיי רעוועשראוו יד ,רעטסעוװש ןוא רעדירב ערעייז

 -עג ןיא ס"99 ןופ ןעייר יד ןיא זַא ,ןענַאמרעד וצ ָאד טרעוו זיא'ס

 יד ךיוא ןעוועג ןיא סָאד .רעטעברַא עשידיי לָאצ עקידנטײדַאב ַא ןעוו

 ןגעק ס"מּפ ןופ טפַאשרענגעק רענעסיברַאפ ןוא רעפרַאש רעד ןופ הביס

 ,ײטרַאּפ-רעטעברַא עשידיי ערעדנוזַאב סלַא "דנוב, ןופ גנואײטשטנַא רעד

 "עג ןבָאה ס"ּפּפ ןופ רעקיטערָאעט ןוא רעדנירג ךיוא עטסקיטכיװ יד וצ
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 יד וצ .(3לרעּפ סקילעפ ,(2ןָאסלעדנעמ װַאלסינַאטס יװ ןדיי טרעה

 -רעביל טרעהעג טָאה ןליױּפ ןקידהמחלמרַאפ ןיא רעוט-טּפיוה עשיס"סּפ

 .(4 ןַאמרעה ןַאמ

 ךָאנ טָאה עכלעוו ,99'0 ןופ עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעד ןיא ךיוא

 -ַאצ עטסַאהרַאפ ףיוא ןַאטנעטַא לָאצ עקיזיר ַא טריפעגסיוא ,1905 ןיא

 | .ןדיי ליפ ןענופעג ךיז ןבָאה ,ןּפַארטַאס עשיר

 עכלעוו ,עּפורג-ספמַאק רעשיסיּפּפ רעשידיי-ןייר רעד ןופ ץיּפש ןיא

 -עג זיא ,ןװָאניטנַאטסנָאק ףיױא טַאטנעטַא םעד ןריפסיוא טפרַאדעג טָאה

 ןַאמלוש ךורב רעטעברַא רעשידיי רעד ןענַאטש

 טרעקעל שריה ןופ טַאט-ןדלעה םעד ביוא .קיניײװ םיא ןופ טסייוו ןעמ

 ליפ ןעקנָאשעג ,עשידנוב יד םעלַא רַאפ ןוא ,רעקירָאטסיה עשידיי ןבָאה

 ןופ ןעמָאנ רעד טרעװ .ןעגנוצַאשּפָא ןוא ןעגנוביירשַאב עטרעטסײגַאב

 ןופ עטכישעג יד, דנַאב ןטשרע ןיא .טנָאמרעד טשינ וליפא ןַאמלוש ךורב

 זיא ,ןטייז 379 טלייצ ןוא 1960 ןיא קרָאי וינ ןיא סױרַא זיא סָאװ ,"דנוב ,

 ןופ טקַא ןשיָארעה םעד  טעמדיוועג ,עט-11 סָאד ,לטיּפַאק לעיצעּפס ַא

 טלייצ סָאװ "דנוב, ןופ עטכישעג יד; דנַאב ןטייווצ ןיא ."טרעקעל שריה

 טַאט רעד טרעאב 324 טייז רעקיצנייא ןוא ןייא רעד ףיוא טרעוו ,ןטייז 0

 ןקידנגלָאפ ףיוא ןַאמלוש ךורב דלעה ןוא רענָאיצולָאװער ןשידיי ןופ

 ןוא ןלַאפנָא עשיטסירָארעט ןופ עימעדיּפע ןַא ןרָאװעג זיא'ס , :ןפוא

 ערענָאיצולָאװער-ס'99 יד סע ןבָאה טריציטקַארּפ .סעיצַאירּפָארּפסקע

 יָאװער ס"99פ יד ןוא .ר .ס יד ..ןלױּפ ןיא ןטסיכרַאנַא יד ןוא עיצקַארפ

 ןטַאטנעטַא ןריפסיוא טימ ןעמונרַאפ רקיעב ךיז ןבָאה עיצקַארפ ערענָאיצול

 ?..טײל-ײצילָאּפ ןוא רעייטשרָאפ-סגנוריגער עטסַאהרַאפ ףיוא

 ןבָאה סָאװ ,עקירעמַא ןיא רעקירָאטסיה עשידנוב יד ןבָאה סָאװרַאפ

 !ןענַאמלוש ךורב ןיא םָאקלופ "ןסעגרַאפ, 1962 ןיא ךוב סָאד ןבעגעגסױרַא

 ?לַאפוצ ַא סָאד זיא יצ

 ןַא ןופ טמַאטשעג טָאה רע זַא ןעמ טסייו ןענַאמלוש ךורב ןגעוו

 .תוקחד ןוא טױנ ןיא טבעלעג טָאה עכלעוו ,החּפשמ-רעטעברַא רעמערָא

 ףיוא קידנענידרַאפ ,רעטעברַא ןופ לרוג םעד טריּפשרעד רע טָאה ירפ
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 געוו רעד זַא ,ןענַאטשרַאפ ךיוא רע טָאה ירפ .ןכַאפ ענעדישרַאפ ייב הנויח

 ןקינייּפ עכלעוו ,יד טימ,, ,ןטכעלש ןטימ ףמַאק ךרוד טריפ ןבעל יינ ַא וצ

 ,"טייקכעלשטנעמ ןוא טייהיירפ ךָאנ ץפיז ןטסדנימ םעד רַאפ ,ןשטנעמ

 -רַאםירבח עטנעָאנ עכעלטע טימ ןעמַאזוצ ןטָארטעגנײרַא זיא רע

 לענש ןוא (ס"ּפּפ) ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשיליוּפ רעד ןיא רעטעב

 טָאה המשנ עכעלדניפמע ןייז .רָאטַאטיגַא רעקיאעפ סלַא טקורעגסױרַא ךיז

 יד ןופ רָארעט ןקיטולב םעד ףיוא ןריגַאער וצ טקעריד ןסיוטשעג םיא

 רעדירב עשידיי יד ןגעק ןעמָארגָאּפ עדליוו יד ףיוא ,ןּפַארטַאס עשירַאצ

 -רעטעברַא רעד ןופ ןעגנוגלָאפרַאפ עמַאזיורג יד ףיוא ,רעטסעוװש ןוא

 "שיצַאזינַאגרָא-ספמַאק, יד ףיוא טמוק ס"'9ּפ רעד ייב ןעוו ןוא .גנוגעוװַאב

 יד ןֿפָארטשַאב וצ עבַאגפיוא ןַא רַאפ ךיז טלעטש עכלעוו ,1905 בױהנָא

 ןיא עיטַאּפמיס ליפ סױרַא יז טפור ,"רעכערברַאפ ןוא רעדרעמ עשירַאצ;

 ךיז ןדלעמ רעטנזיוט רָאנ ,רעטרעדנוה טשינ .ןזיירק ןשידיי ןוא עשיליױוּפ

 ץיצַאזינַאגרָא-ספמַאק רעד ןופ רעדילגטימ לָאצ יד) עקיליוויירפ סלַא

 יז ןופ רענייא .רעפמעק עשידיי ליפ ייז ןשיווצ .(טנזיוט 5 זיב טכיירגרעד

 .ןַאמלוש ךורב זיא

 רע טקור ,רעמעניהמקנ סלַא ךיוא ױזַא ,רָאטַאטיגַא סלַא יו טקנוּפ

 םיא ןעמ טָאה ךיוא רַאפרעד .םירבח:-ײטרַאּפ יד ןשיוװצ סיױרַא לענש קיז

 םעד ןריזינַאגרָא וצ עבַאגפיוא ערעװש ןוא עכעלרעפעג יד טױרטרַאפנָא

 -געטש זיא רעכלעוו ,ווָאניטנַאטסנָאק רַאסימָאק ןטסַאהרַאפ ןפיוא טַאטנעטַא

 ןלָארטַאּפ עלעיצעּפס ןוא ןטנעגַא לָאצ רעקיזיר ַא ןופ ןטיהעג ןעוועג קיד

 טַאהעג טָאה (.ב.ָא) ?עיצַאזינַאגרָא-ספמַאק , עשיס"ּפּפ יד רעבָא

 ץיּפש ןיא ,רעד ךיוא .ןטַאטנעטַא ןופ גנורַאפרעד עכייר ַא ךיז רעטניה

 -מעק-ןעיורפ .ןטייהלצנייא עלַא טימ טיירגעג ןרָאװעג זיא ,ןענַאמלוש טימ

 טלעטשעגטסעפ יונעג ןבָאה ,סנירעלדנעה:ןסַאג סלַא ןָאטעגרעביא ,סנירעפ

 ןטמיטשַאב ןיא .ךיז טזיײוװַאב וָאניטנַאטסנָאק ןעוו טייצ יד ןוא רעטרע יד

 ןענַאמלוש טימ עּפורג-רעפמעק עקינָאזרעּפ-5 יד טָאה טַאטנעטַא ןופ גָאט

 ןזיוַאב ךיז טָאה וָאניטנַאטסנָאק ןעוו .זיוה ַא ןיא טכַאװעג ,ץיּפש ןיא

 -עגנגעקטנַא םיא זיא עקסישקָאטנעיװש ןוא עקסוװָאקלַאשרַאמ גָאר ףיוא

 טימ לטיה ַא ןוא טַאלַאכ ןשידיי ַא ןיא ןָאטעגנָא שטנעמ רעגנוי ַא ןעמוק

 יד ןופ רעמיטנגייא טייהרעמ יד טעדיילקעג ןעוועג ןענייז ױזַא .קעשַאד ַא

 טרעטנענרעד ךיז טָאה רוחב רעד ןעװ .(5 וװיעשטָאּפ ףיוא ךעלטפעשעג

 רעדיילש ַא לָאמַאטימ רע טָאה ,טירט ןצפופ ַא ףיוא ןוװָאניטנַאטסנָאק וצ
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 ףרָאװ ַא ךיז לענש ץילב רע טָאה ןיילַא .גנוטכיר ןייז ןיא לקעּפ ַא ןָאטעג

  ןַא טימ ןענַאמלוש ךרוד ןפרָאװעג עבמָאב יד .דרע רעד ףיוא ןָאטעג

 ןשירַאצ םעד ןסירעצ טָאה טייקזיצערּפ ןוא טפַארק רעכעלנייוועגרעסיוא

 ףיוא ןענופעג ןעמ טָאה רעּפרעק ןייז ןופ ןלייט .רעקיטש ףיוא ּפַארטַאס

 ,םורַא רעזייה עקיקָאטשליפ יד ןופ רעכעד יד

 -ַאב ייז ןרעוו ,ןענַאמלוש ךָאנ געיעג ַא ןיא ךיז ןזָאל ןטנעגַא יד ןעוו

 טיג ןענַאמלוש .םירבח:ספמַאק ענייז ןופ ןליוק ןופ רעייפ ַא טימ טנגעג

 סע ןעװ ,רעגלָאפרַאפ יד ןופ טייו ןיוש זיא רע .ןפױלטנַא וצ ןייא ךיז

 ךיז רע טּפעלש תוחוכ עטצעל יד טימ .טלַאפ רע .ליוק ַא םיא טפערט

 ךיז טלַאהַאב ןוא ,ענלעיז ןוא עקסישזקָאטנעיװש גָאר ,ףיוה ןיא ןיײרַא

 יד ןוא קרַאטש םיא ןופ טניר טולב סָאד רעבָא ,ןטסַאק-טסימ ַא רעטנוא

 .זיא רע וו יונעג ןזייוו ןקעלפ

 ןוא סױרַא םיא ןּפעלש ןטַאדלָאס ןוא ןטנעגַא עטעוועדליוװעצ יד

 ןטענגַאב טימ ןכעטשרעד

 ןענייז ןענַאגרָא-טכַאמ יד דצמ ןעלטימ-סטייקיטכיזרָאפ עלַא ץָארט

 טנגעזעג ךיז ןוא םירבח-ספמַאק ענייז ןעמוקעג םלוע-תיב ןשידיי ןפיוא

 .ןעמולב ןוא דיל-"ַאקנַאיװַאשרַאװ; םעד טימ ,םיא טימ

 ,רָארעט ןלעודיוידניא רעביא חוכיוו ַא ןיא קידנעיײגנײרַא טשינ

 -רעפמעק עשידיי 2 יד ןופ ןעמענ יד זַא ,ןלעטשטסעפ וויטקעיבָא ןעמ זומ

 ןופ ןעמענ יד ,סַאלק-רעטעברַא ןוא קלָאפ ןופ ךַאז רעד רַאפ רעריטרַאמ

 עקידריוװ עלַא רַאפ ןטכייל קיביײא ןלעו ,ןַאמלוש ךורב ןוא טרעקעל שריה

 ףשטנעמ עצלָאטש ןוא

 סלַא ,1905 ןיא סָאװ ,רַאפרעד עיצַאדַארגעד ַא ןעוועג זיא סָאד (1

 ךרוד ,עשרַאװ ןיא ןּפַאכ טזָאלעג ךיז ווָאניטנַאטסנַאק טָאה ריציפָא -ײמרַא

 סָאד ןעקנָאשעג םיא ןבָאה עכלעוו (ס.9.פ רעד ןופ רעפמעקו "סעצווָאיַאב,

 םעד ןפרַאוּפָארַא טעװ רע זַא ,העובש ?רעקיליײה, רעד רַאּפ ןבעל

 ,רידנומ-ןריציפָא

 ןעמַאװצ 1892 ןיא ןָאדנָאל ןיא .ספפ יד טעדנירגעג טָאה רע (2

 ןענייז עלַא .יקסבַארג ווַאלסינַאטס ןוא יקסווָאכעשטיָאו ווַאלסינַאטס טימ

 -ָאיצַאנעכעלרעגריב ןופ רעריפ ןרָאװעג .ספּפ ןופ רעטעפש קעװַא ײז

 -עשטיָאוװ ;רעוט רעשיטסינויצ ַא ןרָאװעג זיא ןָאסלעדנעמ .ןעײטרַאּפ עלַאנ
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 יד ןופ יקסבַארג ;(םירעױּפ עכייר} "טסַאיפ, ןופ רעריפ ַא -- יקסווָאכ

 .סעקעדנע

 טימ -- לגילפ ןטכער ןופ גָאלָאעדיא .ס.פ.9 ןופ רעדנירגטימ 63

 ."קינטָאבָאר, ןופ רָאטקַאדער-טּפיוה -- 1916 טייז .ץיּפוע ןיא יקסדוסליפ

 סיקסדוסליפ טימ ןדנוברַאפ המחלמ-טלעװו רעטשרע רעד ןיא (4

 ףױא ,1930 ןיא ןליופ ןקידהמחלמרַאפ ןיא סיּפּפ ןופ רעריפ .ןענַאיגעל

 ,גוטסעפ רעקסירב רעד ןיא טקיניײּפעג ןוא טריטסערַא לעפַאב סיקסדוסליפ

 -קיד ןייז ךיז ןלעטשנגעקטנַא רָאפ ,רעריפ-.ס.9.9 ערעדנַא טימ ןעמַאװצ

 .רוטַאט

 -מורַא טָאה סָאװ ,עשרַאו ןיא לַאטרַאװק-סלדנַאה רעשידיי ַא 5
 .ָאנגַאב ,עקסישקָאטנעיװש ,ענלעיז ןסַאג יד ןעמונעג
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 ןטייקכעלנעזדעצ עקיטכיוו
 אנוגעוואב דעשיטסינויצ דעד ןופ

 ןענעייל וצ "טַאטשנעדוי, ןייז ןבעגעג טָאה לצרעה רָאדָאעט ןעוו

 -רעסבָא טייקירעגיינ טימ םיא רע טָאה ,טניירפ עטסעב ענייז ןופ םענייא

 ףןענייו ןביוהעגנָא טָאה רענעי יװ ,טקרעמַאב רע טָאה לָאמַאטימ .,טריוו

 ,טייקטרירעג רעפיט ןופ אצוי-לעוּפ ַא זיא ןייוועג רעד זַא ,טגייצרעביא

 רַאפ סָאד ןטלַאהעג לצרעה טָאה ,דיי ַא ןעוועג ךיוא זיא טניירפ ןייז לייוו

 ןעוו ,גנושַארעביא ןייז ןעועג רעבָא זיא סיורג יוװ .ךעלריטַאנ םָאקלופ

 ןעמוקעג רע זיא לכיב סָאד קידנענעייל זַא ,טרעלקרעד םיא טָאה רענעי

 קידנעייז ןוא .ּפָארַא ןעניז ןופ ...זיא רבחמ רעד זַא ,גנוגייצרעביא רעד וצ

 קיצרַאהנּפָא רע טָאה ןעלצרעה וצ ןבעגעגרעביא ןוא טנעָאנ קרַאטש

 -ַאב ךייא טעװ רעדעי לייוו ,ךַאז עצנַאג יד ןלַאפ טזָאל , :טגָאזעג םיא

 (1 ."םענעגושמ ַא רַאפ ןטכַארט

 ןקיטייצ-יינ ןופ רעקיטערָאעט ןופ קנַאדעג רעד זיא ךָאד ןוא

 זיא (1862) םיא רַאפ ןרָאי .עיצַאלעװער ןייק ןיוש ןעוועג טשינ םזינויצ

 ,רענָאיצולָאװער ןוא טסילַאיצָאס ,ןסקרַאמ ןופ רעטעברַאטימ רעטנעָאנ רעד

 ןוא םיורק קרעוו ןייז ןיא ןריפסיוא עכעלנע טימ ןעמוקעג ,סעה השמ

 טסילַאיצָאס ןוא טַארקָאמעד ןטגייצרעביא םעד ןסעה רַאפ ,תמא ."םילשורי

 ןיא רָאנ ןעועג ךעלגעמ קלָאפ ןשידיי ןופ גנואיירפַאב עלַאנָאיצַאנ יד זיא

 -רַאפ ןוא עטקירדרעטנוא עלַא ןופ ףמַאק ןטימ גנודניברַאפ רעגנע רעד

 רַאפרעד .טייהשטנעמ רעצנַאג רעד ןופ סערגָארּפ רַאפ ףמַאק ןיא ,עטכָאי

 ,טליפרעד גנַאל טייז ןיוש ןבָאה ןדיי יד, : ךוב ןייז ןיא רע טביירש ךיוא

 זיא טרובעגרעדיװ ןלַאנָאיצַאנ רעייז רַאפ רעקלעפ יד ןופ ףמַאק רעד זַא

 טימ ןסָאלשעגנײא םוטעמוא ךיז ןבָאה ייז ןוא ףמַאק רענעגייא רעייז

 "קַארּפ ןיא ןוא ."ןעגנוגעװַאב עלַאיצָאס-שיטילָאּפ יד ןיא גנורעטסיײגַאב
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 טסנרע ןופ ןַאלּפ םעד טימ ,(לצרעה רעטעּפש יווװ) ,סעה טמוק ןיז ןשיט

 ןיא ךיז ןקיניירַאפ ןפרַאד ןדיי יד; זַא ,(דיי-טשינ ,זיוצנַארפ) ןָארַאּפַאל

 -ָאריײא יד .יקרעט ןופ דנַאלרעטָאפ רעייז ןפיוקסיוא ןוא סערגנָאק ַא

 רעטעּפש רָאי 10 ַא ."ןגעקַאד טַאהעג טשינ ןטלָאװ ןטכַאמסיורג עשיאעּפ

 -ָאטיױא , רושָארב ןייז ןיא ,רעקסניּפ ,ל ר"ד עעדיא רעכעלנע ןַא טימ טמוק

 ,עיצַאלימיסַא ןופ גָאלָאעדיא רעמערטסקע רעקיטכענ רעד .?עיצַאּפיסנַאמע

 רעד רַאפ רעפמעק ןכעלטפַאשנדײל ַא ןיא טרימרָאפסנַארט ךיז טָאה

 בױהנָא ןופ ביוא .דנַאל ןגייא ןַא ןיא גנובעלפיוא רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי

 דנַאלרעטַאפ עשידיי ,עיינ סָאד יו ,עוװעג קיטכיו טשינ םיא רַאפ זיא

 קורדנייא ןרעטנוא רעטעּפש רעבָא רע זיא ,(לצרעה יװ טקנוּפ) ,ןייז טעװ

 (2 ,"סעציוליב יד; םיצולח עטשרע יד ןופ םזיטנַאמָאר ןשירענָאיּפ ןופ

 -ָאלָאק עדנעילב ַא טיובעגפיוא טעברַא רעלופימ רעייז טימ ןבָאה עכלעוו

 עשידיי עלַאנָאיצַאנ יד וצ ןענַאטשעגוצ ,"ןויצל ןושאר, לארשי ןיא עינ

 "גנואיצוצ יד ןעזעג "תובא יד ןופ דנַאלק ןיא רָאנ ןכָאה סָאװ ,ןזיירק

 ,םיבושי עשידיי תולג ןיא ענעפרָאװעצ יד רַאפ טפַארק

 רָאדָאעט ןעוו זַא ,ףיוא ןזייו רעשרָאפ ןוא רעקירָאטסיה עסיוועג

 טשינ ךָאנ רע ןיא "?טַאטשנעדויק ןייז ןבירשעג 1895 ןיא טָאה לצרעה

 טמוק ךָאד ןוא .ןרעקסניּפ ןוא ןסעה ןופ רעכיב יד טימ טנַאקַאב ןעוועג

 ןוא געווסיוא רעדנַא ןייק ָאטשינ זיא ןדיי רַאפ , : ריפסיוא ןבלעז םוצ רע

 ןיא ןצעזַאב ךיז ןוא עיצַאנ רענעגייא רעד וצ ןרעקמוא ךיז יוװ ,גנוטער

 רעדָא עניטנעגרַא ןיא לארשי ןיא ,ןייז טשינ לָאז סָאד וו ,"דנַאל ןגייא ןַא

 .  .וװשרעדנַא

 ןופ "םיורט רעשיטסַאטנַאפ; רעד זַא ,עגנורדעג זיא םעד ןופ

 -ַאב ןוא טייצ רעד ןופ ,ןבעל ןופ ןסירעגּפָא ןעוועג טשינ זיא ןעלצרעה

 רעשיטסיסקרַאמ רעד טיול .ייז ןופ קורדסיוא ןַא טרעקרַאפ רָאנ ,ןשינעפרעד

 -עג זיא לצרעה טשינ זַא ןלעטשטסעפ טנעקעג ןעמ טלָאװ עיגָאלָאדָאטעמ

 -סקלָאפ עשידיי עטלסיירטעגפיוא יד רָאנ ,?טַאטשנעדויא םעד טימ ןעמוק

 --- טרילימיסַא קרַאטש ןיוש לייט ַא ריא ןופ -- ץנעגילעטניא ןוא ןסַאמ

 ןטרעקַאלפעצ םעד ךרוד עטזיורבעגפיוא ןוא ענעקָארשרעד ,עטרעטישרעד

 "קנַארפ ןיא סעצָארּפ-סופיירד רעד) עּפָאריײיא-ברעמ ןיא םזיטימעסיטנַארָאענ

 -עג ןבָאה ייז .1881 ןיא ,דנַאלסור ןיא עילַאװכ-םָארגָאּפ יד ןוא (ךייר

 רעדיװ טָאה סָאװ ,האנש-טיוט רעד ןגעק גנוטער ַא ,געווסיוא ןַא טכוז

 יּפַאק) "ךיירגינעק ןקידלכש , םענרעדָאמ םעד ןיא ייס טכַאוװעגפיוא
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 "גנורעלקפיוא, ןופ ןלַאעדיא יד ןופ גיז רעשיטילָאּפ רעד יוװ ,(ןשיטסילַאט

 םעד ןיא ייס ,גנוקיטכערַאבכײלג ןדיי יד רַאפ טכַארבעג ןיוש ןבָאה

 "דנַאלסור ןשירַאצ ןשירַאברַאב-בלַאה ,ןכעלרעטלַאלטימ םענענַאטשעגּפָא

 -רעקלעפ עקיטולב ,עדליוו , ַא ןעוועג זיא סָאװ ,(קורדסיוא סנינעל טיול)

 ."עמרויט

 ןרעכיז ,ןקיאור םעד ןעניפעג וצ ידכ ,ןזָאלקעװַא ךיז יו ? ןפיול יו

 "ַאנ ,רעשילַארָאמ ןוא םוקמוא ןשיזיפ ןופ רַאפעג-טיוט רעד ןגעק ןפַאה

 יד טקניטסניא:סנבעל רעד ?גנורעדינרעד רעכעלשטנעמ ןוא רעלַאנָאיצ

 ףיוא ןזיוװעגנָא ןבָאה ,סעיצַאוטיס עקיטרַאנדישרַאפ ,ןעגנומיטש"-הלהב

 .ןעגנוזייל עכעלטע

 ןוא סעיצַאזינַאגרָא ,ןעײטרַאּפ עטשרע ענעמוקעגפיוא ןיוש יד

 ןשיטסילַאיצָאס ןופ רעביוצ רעד ; גנוגעווַאב רעטעברַא רעד ןופ ןעניירַאפ

 ןוא רעלַאיצָאס ,רעלַאנָאיצַאנ ןופ ןעמרָאפ עלַא ןטָארסיױא ןגעוו לַאעדיא

 -לעפ ןופ גנוזָאל יד :עיצַאטַאולּפסקע ןוא גנוקירדרעטנוא רעשימָאנָאקע

 טרָא ןפיוא ןביילב ןסייהעג ןבָאה --- טייהכיילג ןוא גנורעדירברַאפ-רעק

 ,דנַאל ןופ ןסַאמ-סקלָאפ יד טימ ,טנַאה ייב טנַאה ,ןעמַאזוצ ןפמעק ןוא

 -סילַאטיּפַאק רעד ןופ טרובעג רעד טָאה םורַא ױזַא .טניווועג טָאה ןעמ ווו

 "חרזמ ןיא טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ לטרעפ ןטצעל ןיא קימָאנָאקע רעשיט

 ,עסַאמ עשידיי עטקַאּפמָאק יד טרירטנעצנָאק ןעוועג זיא'ס יװ ,עּפָאריײא

 ייוצ םוקפיוא םוצ טכַארבעג ,קלָאפ ןשידיי ןופ טייהרעמ עטולָאסבַא יד

 ןשידיי םעד ןוא םוטרעגריב עשידיי סָאד -- תוחוכ עכעלטפַאשלעזעג

 ,סַאלק-רעטעברַא

 יד -- םעלבָארּפ ןשידיי ןופ גנוזייל יד ןעזעג טָאה רעטצעל רעד

 רעלַאנָאיצַאנ רעלופ ןופ ,טכער-רעגריב עכיילג ,עלופ ןופ גנורעבַארעד

 עיצַאטַאולּפסקע ןוא יײרעפַאלקש ןופ ןטייק יד ןפרַאװּפָארַא ןופ ,עימָאנָאטױא

 -טשינ יד טימ טקינייאעג ,ןגרָאמ ןשיטסילַאיצַאס ַא רַאפ ףמַאק ןיא --

 .ךמע ןוא ןסַאמ-רעטעברַא עשידיי

 ןוא םוטרעגריבניילק ןופ ןלייט ,ןגעקַאד םוטרעגריב עשידיי סָאד

 ,ןלַאנָאיצַאנ ןיא גנוזייל יד ןעזעג ןבָאה ,עסַאמ-סקלָאפ רעד ןופ לייט ַא ךיוא

 .לארשי ןיא םייה עלַאנָאיצַאנ ,עשידיי ַא ןפַאש ןיא ,טרובעגרעדיוו ןשהכולמ

 זיא יױזַא .םזינויצ ןופ טרובעג םוצ טכַארבעג טָאה גנובערטש יד

 ץיּפש ןיא גנוגעװַאב עלַאנָאיצַאנ עשידיי עקיטייצייינ יד ןעמוקעגפיוא

 טיול ,לצרעה רָאדָאעט ןעוועג זיא גָאלָאעדיא:-טּפיוה ריא .םוטרעגריב ןטימ
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 עיסעפָארּפ רעד טיול ,ץיטסוי ןופ ר"ד ַא גנודליב-טעטיזרעווינוא רעד

 ןיא ןריובעג ,רחוס ןכעלגעמרַאפ ץנַאג ַא ןופ ןוז ַא ,טסילַאנרושז ַא

 -רעד עלַאנָאיצַאנ ַא דניק סלַא ןעמוקַאב רע טָאה ,1860 ןיא טשעּפַאדוב

 יד ןבילבעג םיא זיא'ס ןכלעוו ןופ ,רדח ןיא ןעגנַאגעג זיא רע .גנואיצ

 ַא ןיא ןענרעל רע טמענ רָאי 10 וצ .קישטנַאק-סיבר ןופ גנורענירע

 ןעגנורעלקרעד עשיטימעסיטנַא בילוצ טזָאלרַאפ רע עכלעוו ,לוש-עלַאער

 שטנעמ סלַא ץלָאטש ןוא ךעלדניפמע זיא רֶע .ןרָאסעפָארּפ עסיוועג ןופ

 ףיוא .גנוקידיײלַאב ןוא טכערמוא רעדעי ףיוא ףרַאש טריגַאער ןוא דיי ןוא

 -מיג עשילעגנַאװע ַא ןיא רעטָאפ רעד רעביא םיא טגָארט גנורעדָאפ ןייז

 גנוריפפיוא יד ןוא טייחרעמ ַא ןעוועג ןענייז רעליש עשידיי יד יוװ ,עיזַאנ

 סלַא לוש-ךיוה רעניוו יד ןקידנערַאפ ןכָאנ .עטקערָאק ַא רערעל יד ןופ

 רעבָא ,רעטכיר ַא ייב רעטמַאַאב סלַא רע טעברַא "עטכער רעד רָאטקָאד;

 -ַאעט רַאפ ןסעיּפ ןוא ןעגנוטייצ רַאפ ןעלקיטרַא רע טביירש קיטייצכיילג

 ךיז טעמדיו רע .גלָאפרעד טימ טליּפשעג ןרעו ליפ עכלעוו ןופ ,רעט

 "ףסערפ עיירפ עיינ, גנוטייצ רעניוו יד .קיטסילַאנרושז רָאנ ןצרוק ןיא

 ןיא .זירַאּפ ןיא טנעדנַאּפסערָאק ריא ןרעוו לָאז רע ,רָאפ םיא טגָאלש

 רעד ."טַאטשנעדוי, ןטמירַאב ןייז ןבירשעגנָא רע טָאה טָאטש ךיוא רעד

 -רעדיוו ןשיכולמ ןלַאנָאיצַאנ ןופ םַארגָארּפ ןוא לַאעדיא רעטנכייצעגנָא

 ןייז ןרָאװעג ןוא טרעטסײגַאב ןילַא םיא טָאה קלָאפ ןשידיי ןופ טרובעג

 .עיסַאּפ ןוא ליצ-סנבעל

 זיא ,ןפַארגָאיב ,רעטעברַאטימ ,דניירפ ענייז ןופ תונורכז יד טיול

 "ַאגרָא ,ויטַאיציניא רעשירעפעש ,גנווש טימ שטנעמ ַא ןעוועג לצרעה

 ןליו םענרעזייא ןוא עיגרענע רעקידלדורּפש ,ןטייקיאעפ עשירָאטַאזינ

 טָאה סָאװ ,רעביוצ ןכעלנעזרעּפ ַא טגָאמרַאפ רע טָאה םעלַא םעד וצ ןוא

 ןטפַאשנגיא יד קנַאד ַא .עטייו ןוא עטנעָאנ ,ןשטנעמ םיא וצ ןגיוצעג

 תומולח ןוא ןעגנובערטש יד ןקירדסיוא ןוא ןּפַאכפױא טנעקעג רע טָאה

 ןענעכייצנָא ,ןטכיש ענעדישרַאפ ןופ ,קלָאפ ןשידיי ןופ לייט ןסיורג ַא ןופ

 ךיז זיא סָאװ ,גנוגעװַאב-סקלָאפ ַא ןגיועצ ןוא םַארגָארּפ םעיונעג ַא

 "טַאטשנעדי, םעד ןבײרשנָא ןכָאנ ןצנַאגניא רָאי ייווצ .ןסקַאװעצ לענש

 סערגנָאק ןשיטסינויצ ןטשרע םעד ןפורוצפיונוצ ןעלצרעה ןייא ךיז טיג

 -עסערּפ ןוא טסעג 300 ןוא רעדנעל ענעדישרַאפ ןופ ןטַאגעלעד 200 טימ

 רעטסכעה רעד רַאפ עזַאב יד ןרָאװעג טגיילעג זיא ױזַא ,ןטנעדנָאּפסערָאק

 טרינָאיצקנופ סָאװ גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ טפַאשרעיײטשרָאפ
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 ךיז ןָאק קלָאפ ַא ןוא ,קלָאפ ַא ןענייז ןדיי זַא ,קידנזייוופיוא .טנייה זיב

 עדעריסערגנָאק רעטשרע ןייז ןיא לצרעה טָאה -- ןפלעה ןײלַא רָאנ

 ןשידי םעד ןבעלפיואדעדיוו ןופ ןעלטימ ןוא ןגעוו יד טנכייצעגנָא ---

 גנורעדנַאװנײא-ןסַאמ ַא ךרוד עניטסעלַאּפ ןיא הכולמ עשידיי יד ,טַאטש

 זיא לצרעה רָאדָאעט .רעלעירטסודניא ןוא רעקרעװטנַאה ,רעטעברַא ןופ

 רעד ןופ .ָארויב-ריפסיוא ןופ טנעדיזערּפ סלַא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא

 ,בַאטשסַאמ-טלעוו ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ

 ןוא "טַאטשנעדי, סלצרעה ןופ ןעקנַאדעג ליפ סָאװ ,םעד ץָארט

 עלַאער יד ןופ ןסירעגּפָא ,וויאַאנ ןעוועג רעכיז ןענייז םַארגָארּפ ןייז ןופ

 רעשיגָאלָאכיסּפ ןוא רעשיגָאלַאיצָאס רעטפיטרַאפ ַא ןָא ,ןטייקכעלגעמ

 ןשירָאטסיה ןייז ןופ טקַאפ םעד ןענעקײלּפָא טשינ סָאד ןעק ,זילַאנַא

 קלָאפ ןשידיי םעד רַאפ ןוא טלעוו רעד רַאפ ןלעטשקעװַא ןופ --- טסנידרַאפ

 סלַא םעלבָארּפ ןשידיי םעד ,טיירב רעצנַאג ןייז ןיא לָאמ ןטשרע םוצ

 רעדָא טוג ,ןפוא ןטריזינַאגרָא ןַא ףיוא זיא לָאמ ןטשרע םוצ ,ןלַאנָאיצַאנ

 סָאד רעקלעפ עלַא רַאפ ןרָאװעג טקורעגסױרַא ,ןטעדנירגַאב טכעלש

 גנומיטשַאב-טסבלעז רעלַאנָאיצַאנ ןייז ףיוא קלָאפ ןשידיי ןופ ךיוא טכער

 ,דנַאל ןקיגנעהּפָאמוא ,ןגייא ןייז ןיא

 "לצרעה רענרעדָאמ ןייז ןיא םזינויצ רעשיטילָאּפ רעד זַא ,לפייווצ ןָא

 -רעלַאנָאיצַאנ רעקיטייצ-יינ רעד ןופ תישארב רעד ןעוועג זיא לומרָאפ

 םוטרעגריב םעד ךרוד טריפעגנָא ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא גנוגעװַאב

 ןסערעטניא-ןסַאלק ענעגייא ענייז ,םעלַא רַאפ םעד ןיא ןעזעג טָאה ,סָאװ

 רענַאקירעמַא ,רעשילגנע ,רעשיקרעט רעד זַא ,רעכיז ךיוא זיא'ס .ןליצ ןוא

 טַאהעג ןבָאה גנוגעװַאב עשידיי עלַאנָאיצַאנ יד קידנציטש םזילַאירעּפמיא

 "ניא יד טשינ ןוא ןעגנונעכערסיוא עשיטילָאּפ ,ענעגייא ערעייז םעד ןיא

 ןשינעעשעג -- לפייווצ ןָא ךיוא רעבָא זיא'ס .קלָאפ ןשידיי ןופ ןסערעט

 סלצרעה ךָאנ רָאי 72 עטצעל יד ןיא ןפָאלרַאפ ןענייז סָאװ ,ןטקַאפ ןוא

 "ַאב עשיטסינויצ יד זַא -- סָאד ןקיטעטשַאב (1904 ןברָאטשעג) טוט

 ןופ ןלייט עסיורג ןופ ףמַאק ןיא לָאר עקיטכיוו ַא טליּפשעג טָאה גנוגעוו

 לארשי ןופ טרובעגרעדיװ ןשיכולמ ,ןלַאנָאיצַאנ םעד רַאפ קלָאפ ןשידיי

 .טַאטשנדוי סלַא

 טָאה לצרעה יװ ,ױזַא טשינ ןרָאװעג טכיירגרעד סָאד זיא רעכיז

 ןַאטלוס ןשיקרעט ןופ טייקיצרַאהטוג יד טשינ .טלעטשעגרָאפ סָאד ךיז

 "ןדיי יד רַאפ גרָאז רעכעלרעטָאפ; ןייז רַאפ טביולעג טָאה לצרעה ןכלעוו
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 יד ןופ "שינעדנעטשרַאפ יד, טשינ } טלעג טימ ןפיוק םיא טלָאװעג ןוא
 סלַא לארשי ןופ טרובעגרעדיו םעד טכַארבעג ןבָאה ,ןדרַאל עשיטירב
 ןופ --- קלָאפ ןשידיי ןופ ףמַאק רעשיָארעה רעד רָאנ ,(הכולמ) טַאטש
 ,ןטַאדלָאס-הנגה עשידלעה יד ןופ ,דנַאל ןופ רעיוב ןוא ןרענָאיּפ-םיצולח יד
 רערָאג רעד ןיא םיבושי עשידיי עלַא ןופ ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד ןופ
 ַא רַאפ ייס ,.לארשי תנידמ ַא רַאפ ייס טפמעקעג ןבָאהי עכלעוו ,טלעוו
 קלָאפ ןדעי ןופ טכער ןוא גנורעדירברַאפ-רעקלעפ ןופ ןגרָאמ ןרענעש
 .םייה רעשיטַארקַאמעד ,רעלַאנָאיצַאנ ,רענערעוווס ןייז ףיוא

 םזילַאיצָאס ןוא טּפַאשטניירפ-רעקלעפ ,סערגָארּפ ןופ תוחוכ יד
 יד טרעטעמשעצ טָאה סָאװ ,רָאטקַאפ רעקידנרידיצעד רעד ןעוועג ןענייז
 רעד ןיא שירעטילימ ,שיטַאמָאלּפיד ,שיטילָאּפ ןפלָאהעג ןוא עיטסעבדיצַאנ
 ,טַאטש םענערעווס סלַא לארשי ןופ גנואַײטשטנַא

 ןעלטימ עשיטקַארּפ ,עטערקנָאק ןוא קנַאדעג סלצרעה  רָאדָאעט
 ןַא ןופ םיורט םעד ןריזילַאער וצ ידכ ,ןעמונעגרעטנוא טָאה רע עכלעוו
 ןטפדורעג םעד רַאפ םייה ערעכיז סלַא ,לארשי ןיא טָאטש ןקיגנעהּפָאמוא
 "טטלפייווצרַאפ ןוא עטסמערָא יד , רָאנ טשינ טלגילפַאב טָאה ,קלָאפ ןשידיי
 יד .ןטײקטמירַאב-טלעװ עשידיי ךיױא רָאנ (קורדסיוא סלצרעה טיול)
 ןיא סערגנָאק ןשיטסינויצ ןטשרע םעד ףיוא רוגיפ עלַארטנעצ עטייווצ
 ,רעביירש ;טסילַאנרושז רעטמירַאב רעד ןעוועג ,ןעלצרעה ךָאנ זיא ,לעזַאב
 יד ןופ זיא רע .יודרָאנ סקַאמ ,רָאטַארַא רעלופטכַארּפ ןוא רעטנרעלעג
 .עעדיא ןייז טציטשעג טרעטסײגַאב ןוא ןעלצרעה וצ ןענַאטשעגוצ עטשרע

 ןעװעג זיא ןייטשנייא טרעבלַא רעטנרעלעג רעטמירַאב-טלעװ רעד
 -טלעוו ןיימ , ךוב ןייז ןיא .ןעלצרעה ןופ רעגנעהנָא רעשיטסַאיזוטנע ןַא
 עדנעקנעד-ףיט ןבָאה קילדנעצרָאי עכעלטע ןיא, : רע טביירש ?דליב
 -סעגרַאפמוא רעד ,לעיצעּפס סיוא ךיז טלייט'ס עכלעוו ןשיװצ ,רענעמ
 ןקיטסייג ַא ןבָאה ןפרַאד רימ זַא ,קנַאדעג םעד טציטשעג ,לצרעה רעכעל
 סָאד ןוא קנַאדעג רעשיטסינויצ רעד ןעמוקעגפיוא ןזיא ױזַא .רעטנעצ
 -ץגסיוארָאפ טָאה לצרעה סָאװ ,סָאד .עניטסעלַאּפ ןיא קרעװ -יובפיוא
 ןרָאװעג ןבעגעג זיא קלָאפ ןשידיי םעד ..ןרָאװעג טריזילַאער זיא ןעז
 ,ןבעל טנוזעג ַא וצ ןבָאה זומ םזינַאגרָא רעדעי ןכלעוו ,םזימיטּפָא רענעי

 עלופטנַאלַאט ליפ ןבעגעגסױרַא טָאה גנוגעװַאב עשיטסינויצ יד
 ריא ןיא ןבירשעגנייא ךיז טָאה ךעלסעגרַאפמוא .רעוט ןוא רעקיטערָאעט
 ןופ רעריפ ןוא גָאלָאעדיא רעטנעקרענַא סלַא װוָאכָארָאב רעב עטכישעג
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 "נָא רעשיטילָאּפ ןוא רעשיטערָאעט רעטקעריד ןייז רעטנוא .ןויצ-ילעופ

 ,עשיטסינויצ-ילעוּפ עלַא ןופ גנוסיגפיונוצ יד ןעמוקעגרָאפ זיא גנוריפ

 רעשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס רעשידייא ןייא ןיא סעיצַאזינַאגרָא ענעפרָאװעצ

 ןפיוא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא עכלעוו ,"ןויצ-ילעוּפ ײטרַאּפ-רעטעברַא

 רעד ןופ .1906 רַאורבעפ ןיא (דנַאלסור) עװַאטלָאּפ ןיא רָאפנעמַאזוצ

 ילעוּפ עקניל ןוא עטכער יד רעטעּפש ןעמוקעגפיוא ךָאד ןענייז ײטרַאּפ

 ,ם"ּפמ ןוא י"ּפמ יד לארשי ןיא ןוא ןויצ

 שיטסיסקרַאמ ,רעטשרע רעד טריבורּפ וװוָאכָארָאב טָאה טסוװַאב יו

 עקידנעטשטסבלעז ַא ןפַאש ןופ טייקידנעווטיונ עשירָאטסיה יד ןדנירגַאב

 "ל ןויצ-ילעוּפ יד ןליוו סָאװא טעברַא ןייז ןיא .לארשי ןיא הנידמ עשידיי

 ןיא טכעלקריוורַאפ טרעוװ םזילַאיצָאס רעד יו ױזַא טקנוּפ , : רימ ןענעייל

 טשינ .עיצקודָארּפ רעד ןופ עיצַארטנעצנָאק ןופ סעצָארּפ ןשיכיטס ַא

 ןעגנַאפ יױזַא ,עלָאר רעקיניזטסוװַאב זיא סע רעכלעוו ןופ קיגנעהּפָא

 ַא ףיוא ןרירטנעצנָאק וצ ךיז שיכיטס ןסַאמ-רעדנַאו עשידיי יד ןָא ךיוא

 .יקורד זיא טשינ סנעמעוו ןופ קיגנעהּפָא טשינ ,עירָאטירעט רעטמיטשַאב

 רָאפ שיכיטס עקַאט טמוק ריא ףיוא ןוא עניטסעלַאּפ זיא עירָאטירעט יד

 "ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי םעד ןופ גנוריזימָאנָאטױא עשימָאנָאקע ןַא

 יד, :ָאכָארָאב טביירש ךוב םעד ןופ טרָא ןטייווצ ַא ןיא .(101 טייז)

 "יטַאמָאלּפיד יד ףיוא ןעגנונעּפָאה רקיע עריא טגייל עיזַאושזרוב עשידיי

 -ָאלָאק רעכעלטסניק רעד ףיוא ןוא ןַאטלוס ןטימ ןעגנולדנַאהרעטנוא עש

 ,קיטילָאּפ-תונולדתש רעדעי ןגעק קרַאטש ןריטסעטָארּפ רימ .עיצַאזינ

 -ןעעדיא רעד טָא .ײרעכַאמ-ןטקעיָארּפ עשירָאטַאזינָאלָאק ןגעק ךיוא יו

 ןופ םיאנוש עסיורג רַאפ טצעי ןיוש זנוא טכַאמ רעכלעוו ,דישרעטנוא

 יד ןיא ןייגרעביא אפוג עניטסעלַאּפ ןיא טעװ ןטסינויצ עזַאושזרוב יד

 (103 טייז) ."ףמַאק-ןסָאלק ןופ ןעמרָאפ עטספרַאש

 א

 גנוגעוַאב-טלעװ רעשיטסינויצ רעד ןופ רעריפ רעטסקיטכיװ רעד

 -1874) ןַאמציו םייח ר"ד ןעוועג זיא לצרעה רָאדָאעט ןופ טיוט ןכָאנ

 ןפיא עימעכ ןופ רָאסעּפָארּפ ,רעטנרעלעג רעסיורג ַא םעלַא רַאפ (2

 .(1904) רעטסעשטנעמ ןוא (1091) טעטיזרעווינוא רעווענעשז
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 ןיא ןרָאװעג ןיא רע רעגריב סנעמעוו ,עירעּפמיא עשיטירב יד
 ןָאטעצַא ןשיטעטניס ןופ גנודניפרעד יד ןעקנַאדרַאפ וצ םיא טָאה ,0
 רעטשרע רעד ןופ ןרָאי יד ןיא ײמרַא רעשילגנע רעד טנידעג טָאה סָאװ
 עקרַאטש טרָאס ןלעיצעּפס ַא ןופ עיצקודָארּפ רעד יב המחלמ-טלעוו
 1916"1918 ןרָאי יד ןיא טעברַאעג טָאה ןַאמצייוו ,ןלַאירעטַאמ סיירפיוא
 ,עיצילַארימדַא רעשיטירב רעד ןופ סעירָאטַארָאבַאל עשימעכ יד ןיא
 טָאה ,ןרעפס עשיטירב עטסכעה יד טימ ןעגנויצַאב עטנקָאנ יד קנַאד ַא
 עכלעוו ,1917 ןיא עיצַארַאלקעד-רופלַאב עטמירַאב יד טלעוּפעגסױא רע
 םייה רעלַאנָאיצַאנ ַא ןופ גנופַאש יד טרעכיזעג לָאמ ןטשרע םוצ טָאה
 טָאה טכַאמ-ןטַאדנַאמ עשיטירב יד .עניטסעלַאּפ ןיא קלָאפ ןשידיי ןרַאפ
 ןופ סעיטנַארַאג יד רעטנוא ןריפכרוד סָאד שיטקַארּפ טעטכילפרַאפ ךיז
 (עלעמרָאפ) גנוכיירגרעד עטסכעה יד ןעוועג זיא סָאד .עגיל רעקלעפ רעד
 ןַא ןעמוקַאב םורַא ױזַא טָאה עכלעוו ,גנוגעוװַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ
 ןיא טרובעגרעדיװ ןלַאנָאיצַאנ םעד רַאפ (עטרַאק} רעטרַאשט ןלעיציפָא
 -וצ ןוא שזיטסערּפ םעד ןביוהעג ךעלנעוועגרעסיוא טָאה סָאד ,לארשי
 ןַאמציײװ םייח ר"ד .סַאג רעשידיי רעד ףיוא םזינויצ ןופ טפַארק"סגנויצ
 -נָאק"טלעװ ןשיטסינויצ ןופ טנעדיזערּפ רעקירָאיגנַאל רעד ןעוועג זיא
 ןופ לארשי ןופ טנעדיזערּפ רעטשרע ןוא (1921 זיב 1920 ןופ) סערג
 רעב רעשיטקַאפ רעד ןעװעג ןיא רע .1952 ןיא טיוט ןייז זיב 9
 רע יװ ,ןרָאי רע-20 יד ןיא טעטיזרעווינוא רעמילשורי ןופ רעפעש ןוא
 ,ןייטשנייא טרעבלַא .ּפָארּפ ןופ ףליה ןוא טעברַאטימ רעד ןופ ןסָאנעג טָאה

 ןיא טוטיטסניא םעד טיובעגפיוא רע טָאה טנעדיזערּפ לארשי סלַא
 רעטנעָאנ רעקירָאיגנַאל ןייז ןעמָאנ ןייז טנייה טגָארט סָאװ ,תובוחר
 ךוב ןייז ןיא םיא ןגעוו טביירש ןַאמדלָאג םוחנ ר"ד רעטעברַאטימ
 םעד ,לצרעה רָאדָאעט ךָאנ זַא לפייווצ ןָא זיא'ס, :"עיפַארגָאיבָאטױא;
 ןעוועג ןַאמצייו םייח זיא ,גנוגעװַאב רעשיטסינויצ רעד ןופ רעדנירג
 ןדיי טשינ ןוא ןדיי ,ןשטנעמ ןענָאילימ רַאפ .רעריפ רעטסקיטכיװ ריא
 ַא ןעועג זיא רע .."םזינויצ ןופ םינָאניס רעד ןרָאװעג ןעמָאנ ןייז זיא
 ריפ יד ןופ ןטרעװ עטסעב יד טּפַאזעגנייא ךיז ןיא טָאה סָאװ ,שטנעמ
 -נַארּפ ,רעשטייד ,רעשיסור רעד -- ןרוטלוק עשיאעּפָארײא עטסערג
 ןופ טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא .רעשינָאסקַאסָאלגנַא ןוא רעשיזיוצ
 ןופ טייו טשינ לעטָאמ ,עלעטעטש שידיי ןיילק ןייז טלדורּפשעג םיא
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 ךיוא ךַארּפש יד ןוא .,1874 ןיא ןרָאװעג ןריובעג יזיא רֶע יווװ ,קסניּפי

 .שידייושל-עמַאמ ןעוועג זיא ןטסנײממַא טצונַאב טָאה רע עפלעוו:

 לא
2 

 ןופ עטכישעג רעד ןיא ןענַאמצייו ךָאנ רוגיפ עטסערג עטירד יח

 -ןדישרַאפ ַא זיא ןָאזרעּפ ןייז ןופ גנוצַאשּפָא יד .ןוירוג-ןּב דוד זיא םזינויצ

 רעד רַאפ ןטסגידרַאפ עסיורג ענייז רַאפ םיא ןביול עקינייא .עקיטרַא

 "נעצָאגע ןַא םיא ןיא ןעעז ערעדנַא ,לארשי ןוא גנוגעװַאב רעשיטסינויצ!

 טליּפשעג טָאה רע זַא ,םיכסמ ןענייז רעבָא עלַא .טָאּפסעד ןוא קירט

 רעקירָאײגנַאל סלַא ןוא גנואײטשטנַא רעד ןיא לָאר עקיגנַארטשרע ןַא

 ,לארשי ןופי רעימערּפ

 ןעוו ,ןלױּפ-סערגנָאק ןיא טָאטש ַא 1886 ןיא ,קסנָאלּפ ןיא ןריובעג -| -

 יד ןופ ןסירעגטימ ירפ רע טרעוװ ,דנַאלסור ןופ לייט ַא ןעוועג זיא יז

 רעשידיי רעד ןופ לייט ַא טשרעהַאב ןבָאה עכלעוו ,ןלַאעדיא עשיטסינויצ

 סלַא ,רע טרָאפ 1906 ןיא ,1905 ןיא עילַאװכ-םָארגָאּפ רעד ךָאנ טנגוי

 ןיא סױרַא לענש ךיז טקור רע יוװ ,לארשי ןייק רעוט-ץולח- רעקירעיי?0

 יבצ -ןב טימ ןעמַאזצ ,ךָאנ רָאי ןבלעז ןופ ףוס םייב .גנוגעװַאב י רעד

 ןופ רענייא רע זיא (לארשי תנידמ ןופ טנעדיזערּפ ןקידרעטעּפש טעד)

 טשינ ליוו רע רעבָא .לארשי ןיא ײטרַאּפ ןויצ-ילעוּפ רעד ןופ רעחנירג יד

 ןופ תובשומ ןיא רעטעברַא רעטושּפ ַא זיא רע ,ץנָאב-ײטרַאּפ .ןייק ןייז

 ,ןויצל ןושאר ןוא אבס רפכ ,הוקת חתפ ןיאןורמּוש ןוא לילג ,הדוהי

 ,טצנַאלפ ןוא טרעקַא-.,טייז רעי

 רעד ןיא ןטעברַא וצ ײטרַאּפ יד םיא טגַארטפיױאַאב ןצרוק ןיא

 ןיא רעבָא ."תודחאה;/ 'םילשורי ןיא גנוטייצ-צ'פ רעה ןופ עיצקַאדער

 ןרידוטש ןרָאפ וצ קנַאדעג יַא ןייא םיא טלַאפ רעטעּפש -םישדח יעכעלטעי

 -ָאװדַא סלַא ןוא טעטיזרעווינוא רעלָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ץנעדורּפסירוי

 ךרוד טּריסלוּפסקע .לארשי ןיא רעטעברַא עשידיי- יד  ןקידיײטרַאפ- טַאק

 רע .עקירעמַא ןייק 1915 ןיא רע טּרָאפ ;ײצילָאּפ-םייהעג רעשיקרעט רעד

 "וצ טמוק ןוא הילע רעיינ ַא רַאפ טייקיטעט עשיגרענע ןַא טרָאד טריפ

 רעדנירג יד ןופ רענייא טרעװ רע .רעטעּפש רָאי ייווצ דנַאל ןיא קיח
 -ענעג סרעכלעוו (2י"אּפמ רעד ןופ רעטעּפש ןואי (1921 ןיא) תורדתסה ןופ:

 רעד ףיוא .טקוקעג טשינ ,ןרָאי עגנַאל ןעוועג זיא רע רַאטערקעסילַאװ
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 ןיא טכַאמ-ןטַאדנַאמ רעשילגנע רעד ךרוד הילע רעד ןופ גנוצענערגַאב

 עיצַארגימע רעלַאגעלמוא ןַא רַאפ טעברַא עשיגרענע ןַא רע טריפ ,6
 ,ןראבראבליצַאנ יד ךרוד עטפדורעג ,ןדיי עשישטייד ןופ םעלַא רַאפ

 יַאמ ןיא .הנגה ןופ רעדנירג-טּפיוה יד ןופ רענייא זיא ןוירוג"ןב
 ,לארשי תנידמ ןופ גנואײטשטנַא יד תסנכ ןיא רע טרימַאלקָארּפ 8
 1948 ןופ) ,ןרָאי עגנַאל ןעװעג זיא רע רעטסינימ-רעימערּפ סנעמעוו
 ןוא רוטַאנ עלופטנעמַארעּפמעט ןייז .(1963 זיב 1955 ןופ ןוא 1953 זיב
 ןיא עיציזָאּפָא עקרַאטש ַא ןפַאשעג םיא ןגעק ןבָאה ןעגנוגיינ עשיטָאּפסעד
 ןזָאלרַאפ וצ ןעגניווצעגפױא םיא טָאה עכלעוו ,ײטרַאּפ רענעגייא  ןייז
 .טמַא רעימערּפ םעד

 ײטרַאּפ עיינ ַא ןפַאש וצ ידכ ,י"אּפמ ךיוא רע טזָאלרַאפ ןצרוק יא |

 זיא ,טריטקיד טָאה רע עכלעוו ,קיטילָאּפ-רעסיױא רעד ןיא .י"פר יד

 קיטילָאּפ, ַא טריפעג רע טָאה ןטשרע םעד ןיא .ןּפַאטע ייווצ ךרודַא רע

 -יזרַאפ עלַא ץָארט .םינכש עשיבַארַא יד יבגל "?טנַאה רעקרַאטש ןופ

 טקילפנָאק ןיא לארשי ןופ טעטילַארטײנ יד ןטלַאהפיוא ןופ ןעגנורעכ

 ןצרוק ןיא רע טפרַאװ ,1956 ןיא דנַאלגנע ןוא ךיירקנַארפ ןטּפיגע ןשיווצ

 ןיא ןעגנוצענערגַאב עשיטסַארד ןייא טריפ רע .ןטּפיגע ןגעק ײמרַא יד

 -ןלָאסבַא רעד זיא רע .רעבַארַא ןופ עטנױװַאב ןטפַאשטרָא ןוא רעפרעד יד

 יד ןופ טריפעג קיטילָאּפ-המחלמ רעטלַאק רעד ןופ רעציטשרעטנוא רעט

 -טייו ןוא ןקיאעפ ןייז ףיוא טגניווצ רע ."רעגרָאזרַאפ; רענַאקירעמַא

 רעד ןופ רעיוב ןשיטקַאפ םעד ,תרש השמ רעטסינימ-ןרעסיוא ןקידוועעז

 ןענַאטשַאב זיא אטח ןייז .טמַא ןייז ןזָאלרַאפ וצ ,עיטַאמָאלּפיד-לארשי

 קיטילָאּפ רעד טלעטשעגנגעקטנַא ךיז שירָאגעטַאק טָאה רע סָאװ ,םעד ןיא

 -ַארַא יד טימ ןעגנולדנַאהרַאפ רַאפ טפמעקעג ןוא סעיסערפער-ןגעק ןופ

 טרעדַײלשעגסױרַא ןוירוג-ןב טָאה זָאלטקַאט ,לַאטורב ,בָארג .םינכש עשיב

 .גנוריגער רעד ןופ ן'תרש

 "סקיאעפ ,עטסעדליבעג יד ןופ רענייא ןרָאװעג טקיטייזַאב זיא ױזַא

 -סיוא ןַא ,גנוגעוװַאב-רעשיטסינויצ רעד ןופ רעוט ןוא רענעמ-הכולמ עט

 סָאװ ,שטנעמ רעקידהמשנ ,רעלעדייא ןוא טַארקָאמעד רענעכָארּפשעג

 יד זַא טנרעלעג ןעגנוטערטסױרַא ןוא ןעלקיטרַא ,סעדער ליפ ןיא טָאה

 יד ןריקיטירק ףרַאד סָאװ ,קלָאפ ענערעווס סָאד זיא טכַאמ עטסכעה

 -רַאּפ ןוא עש'הכולמ עטסכעה יד ןופ ןוא גנוריגער רעד ןופ ןרעלעפ

 .ןטעטירָאטיױא עשיאייט
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 ,דנַאל ןופ טָאירטַאּפ ַא זיא רעד טשינ, : עמיסקַאמ ןייז זיא טמירַאב

 ןָא טזייו ,טריקיטירק סָאװ ,רעד רָאנ ,קימיטשנייא ץלַא טימ זיא סָאװ

 סָאװ ,רעלעפ רעדעי ,הלווע עדעי ייוו טוט'ס ןעמעוו ,ןטכעלש םעד ףיוא

 ,"קלָאפ ןוא הנידמ רעד ןגעק ןעגנַאגַאב טרעוו

 רעד ןופ ןטכיש עלַא ןופ טצעשעג ןוא טעטכַאעג ןעוועג זיא תרש

 רעד ןעװעג רע זיא ןבעל ןייז ןופ ןטונימ עטצעל יד זיב .טּפַאשלעזעג

 ,קלָאפ ןופ ןסיוועג סָאד ,טעטירָאטױא רעשילַארָאמ

 קעװַא טייג רע ןעוו ,ףיוא טמוק ןוירוג"ב רעדנַא ןַא ןצנַאג ןיא

 ץוביק ןטבילַאב ןייז ןיא ךיז טצעזַאב ןוא ײטרַאּפ ןוא גנוריגער רעד ןופ

 .רקוב-ידש

 םולש ןוא גנוקידנעטשרַאפ ןופ רעקידייטרַאפ רעסייה ַא טרעוו רע

 עטצעל יד זיב ,1967 ןיא המחלמ רעקיגָאט-6 רעד ךָאנ .רעבַארַא יד טימ

 םעיינ ןייז ןטייהנגעלעג עלַא ייב רע טריגַאּפָארּפ ,ןבעל ןייז ןופ ןטונימ

 "נַארַאג ןרעכיז ַא רַאפ ןטיבעג ענעמונרַאפ עלַא ּפָא ביג ךיא, : גנוזָאל

 קלָאפ םוצ גָאזנָא ןוא גנודנעו רעד טימ ןוא ."םולש ןליבַאטס ,ןטריט

 .טייקיבייא רעד ןיא קעװַא רע זיא

 טפרַאדעג ןעמ טלָאװ רעוט עשיטסינויצ עקיטכיו ליפ ןופ ךָאנ

 .טעברַא רעטייוצ ַא ןיא ךעלגעמ .ןביירש

1: 

 -ָאטױא, לטיּפַאק ,"ףטפירש עטלמַאזעג; לצרעה רָאדָאעט עז (1

 .1920 קרָאירינ ,גַאלרַאפ רעשירַארעטיל ,14 טייז ,*עיפַארגָאיב

 ימָאל .בקעי זיױה (הכלנו ןכל בקעי תיב) "ו"ליב, קורדסיוא ןופ (2

 ווָאקרַאכ ןופ ןטנעדוטס עשידיי ןבָאה גנוזָאל סעד רעטנוא (!ןייג ןזָאל ךיז

 .לארשי ןייק 1882 ןיא ךיז טזָאלעג (דנַאלסורו

 "הדובעה תודחא; ןופ גנוקיניירַאפ רעד ןופ ןעמוקעגפיוא זיא יז 3

 סָאװ ,"לארשי-ץרא ילעופ תגלפמ, ןעמָאנ ןרעטנוא "ריעצה לעוּפה, טימ

 .י"אפמ, טצריקרַאפ ךיז טפור
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 -ךאנ ןוא -ראפ ןיא ןטייקכעלנעזרעב
 (1983-1311) ןליוצ ןקידהמחלה

 ןירעפמעק ןוא ןירעביירש יד ַאקסװע לישַאװ ַאדנַאװ

 -ולָאװער ןוא ןיטסילַאנרושז ,ןירעביירש יד --- ַאקסװעלישַאװ ַאדנַאװ
 ןעוועג ןלױּפ ןקידהמחלמרָאפ ןיא ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא זיא ,ןירענָאיצ
 ןביולג ,םזינַאמוה ןפיט ,סעיצידַארט-טייהיירפ עטסנעש יד ןופ לָאבמיס רעד

 .שטנעמ ןרעסעב ןוא טלעוו רערענעש ַא רַאפ ףמַאק ןיא

 ןעו ,געט עשימרוטש ענעי וצ וויטקעּפסָארטער טפיול ןורכז ןיימ
 "ירט-סקלָאפ רעקימַאלפ ,ןיגָאגַאדעּפ ,ןירעוט-רעטעברַא ןיוש עטסוװַאב יד

 -טנפע רעשיליוּפ רעד ןיא ןרוגיפ עלַארטנעצ יד ןופ ענייא עוועג זיא ןוב

 ,טייקכעל

 "ןסָאמ ןופ ץיּפש ןיא .ןדיימסיוא לָאז יז סָאװ ,שינעעשעג ַאזַא ָאטשינ

 -יטסילַאיצָאס עשילױּפ) .ס.פ.ּפ ןופ טַאר-טּפיױה ןופ דילגטימ סלַא ןקיירטש

 ,(4 יקצילרַאב ,(3 קינכורּפ ,(2 גורטס ,(1 ַאוביד טימ ןעמַאזוצ .(יײטרַאּפ עש

 טנָארפ ןכעלטייהנייא ןַא רַאפ טפמעק סָאװ ,לגילפ ןקניל םעד יז טעדנירג -

 ,דנַאל ןיא תוחוכ עשיטַארקָאמעד עלַא ןופ

 :סעיצקַא עשיטילָאּפ רעקילדנעצ ןופ טלַאטשעג-טּפוה יד זיא יז

 ןַא !עזערעב-זטרַאק ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק םעד ןרידיווקיל רַאפ
 רַאפ ;ןטנַארגימע עשיטילָאּפ ןוא עטריטסערַא עשיטילָאּפ רַאפ עיטסענמַא

 -יטנַא ןגעק ;קלָאפ ןשינַאּפש ןקידנפמעק ןטימ טעטירַאדילָאס ןוא ףליה
 זיא יז .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ ץוש ןיא ,ןעמָארגָאּפ ,םזיטימעס

 שטנעמ ןופ טכער יד ןקידיײטרַאפ רַאפ עגילק רעד ןופ ןירעוט-טּפיוה יד

 טנָארפי-סקלָאפ רעד ןופ ןרָאטקַאדער-טּפיוה יד ןופ ענייא ;"רעגריב ןוא
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 רעדנירג יד ןופ ענייא ;(גנוטייצ-סקלָאפ) "ינרַאלוּפָאּפ קיננעשזד, גנוטייצ

 "ףּפָאמ; ןשילױוּפ ןופ ענובירט רעלַאגעל רעד ןופ ןירָאטקַאדער-טּפױה ןוא

 ילבָא , ,(ןרענָאיצולָאװער רַאפ ףליה ןופ עיצַאזינַאגרָא עלַאנָאיצַאנרעטניא)

 ןויסערגָארּפ ןופ ןירָאטקַאדער:טּפיוה ; (גָאט ןופ טכיזעג סָאד) "ַאינד עשט

 .(למעלפ סָאד) *קימָאלּפ, לַאנרושז-רעדניק

 -רעועל םענופ רעריפנָא יד ןופ-ענייא ךיוא זיא ַאקסװעלישַאװ ַאדנַאװ

 טקידנערַאפ ףמַאק ןשיטַאמַארד ַא ךָאנ ךיז טָאה סָאװ ,19237 ןיא קיירטש

 ,קלָאפ ןופ םיטש יד סיוא יז טקירד ,ןירעביירש עקיאעפ ַא .גיז ַא טימ

 -רעטָאפ , יו רעכיב עכלעזַא ןיא ןעגנובערטש ןוא ןרעגַאב ענייז ,ןרָאצ ןייז

 ףיוא םַאלפ רעד, ,"גנַאװצ ןיא דרע יד, ,"גָאט ןופ טכיזעג סָאד, ,"דנַאל

 :שרעדנַא ןוא "ןרעסַאװ יד ףיוא גנַאזעג סָאד; עיגָאלירט יד ;"ןּפמוז

 .רערעהוצ יד טריזירקעלע סָאװ ,ןירענדער-סקלָאפ עקימַאלפ ַא ןוא

 "סמנז, ןופ ןטנעדוטס יד ,עילָאװ ןוא עטָאכָא ןופ רעטעברַא יד

 "ףשטישז, ןוא (טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעקיגנעהּפָאמוא ןופ דנַאברַאפ)

 ןדער לָאזק :ןרעדָאפ ןגעלפ ,(עיצַאזינַאגרָאךטנעדוטס .עשיטסינומָאק)

 ױזַא ןעוועג רעטרעוו עריא ןענייז ,טדערעג טָאה יז ןעוו ןוא 1 ַאדנַאװ

 -טסוװַאב ןוא ץרַאה םעניא ןעגנירדניירַא ןגעלפ ייז זַא ,טושּפ ױזַא ,רָאלק

 ;,ןתמא ערַאבטײרטשמוא סלַא ןייז

 עיפַארגָאיב עכעלטנפערַאפ - טשינ ריא

 ריא םורַא טייקליטש ַא .ןבירשַאב ןרָאװעג טשינ ךָאנ זיא ןבעל ריא

 טימ רעד ,ןבעל ריא ןקיביײארַאפ טוװרּפעג טָאה רעטשרע רעד .ןָאזרעּפ

 -ײטרַאּפ רַאפ טוטיטסניא ןוֿפ רָאטקעריד רענעברָאטשרַאפ קירוצ ּרָאי 6

 ןייק ןייא יז טדַאל רע .(5 יקסוועשינַאד שואעדַאט רָאסעּפָארּפ ,עטכישעג

 ,ןבעל ריא ןופ עטכישעג יד ןבירשרַאפ טרעוו לָאמ ןטשרע םוצ ווו ;עשרַאװ

  ןײלַא רעביא טיג יז סָאװ

 .:טרָאד טלייצרעד יז

 ןענייז'ס סָאװ ,םעד ץָארט .רעשיּפיט ןייק טשינ זיא געוו-סנֿבעל ןיימ,

 ןבעל ןיימ ןדנעוו טנָאקעג ןטלָאװ סָאװ ,ןטייקירעװש עוויטקעיבָא ןעוועג

 -לעז רעד ןוא ןייא ןיא ףוס ןזיב בױהנָא ןופ סע טייג ,גנוטכיד רעדנַא ןַא ןיא

 רעד טשרעהעג טָאה'ס וו ;החּפשמ רעשיסי9ּפ ַא ןיא ןריובעג ןיב ךיא , *;..רעב
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 ,קיגנעהּפָאמוא ,דנַאלסור וצ גנולעטש רעכעלטנייפ ַא טימ טלוק-יקסדוסליּפ

 ,"דנַאלסור עשיטעיווָאס סָאד יצ ,עשירַאצ סָאד ןעוועג זיא סָאד יצ

 ןופ רענייא ס"ּפּמ ןופ רעקיטערָאעט ןוא רעוט רעטסוװַאב .ַא ןעוועג .זיא |

 -ןרעסיוא רע ןיא (1918 ןופ) ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא .רעדנירג עריא

 טנעדיזערּפ רעטעּפש ,גנוריגער-יקסװעשטַארָאפ רעד ןיא רעטסינימ ;
 רעבָא ןלױּפ ןופ עטכישעג עטסעיינ יד ןשרָאפ רַאפ טוטיטסניא םענופ

 סלַא ,קנעדעג ךיא , :יַאמ ןט-1 םעד ןרעייפ ןעמ טגעלפ החּפשמ רעד ןיא

 גוצ יַאמ ןטשרע ןיא ןעמַאמ רעד טימ ןייג ךיא געלפ לדיימ קירָא7

 "םוט-םוי רעסיורג ַא זיא סָאד זַא ,טניווועגוצ ךיז בָאה ךיא ןוא

 טסיצילבוּפ ןוא רעקירָאטסיה ַא ,יקסװעלישַאװ ןָאעל ,רעטָאפ ריא

 טשינ .ַאדנַאװ טשינ .רעקנעדיירפ ןעוװעג ןענייז עריא ןרעטלע יד

 -טלעוו ַא ןיא יז טייג בײהנָא ןופ ,טפיוטעג ןעוועג ןענייז רעטסעוװש ריא

 ַא ןיא רעטסעװש ריא טימ ןָא יז טמוק 1918 ןיא רעבָא ןעוו ,לוש רעכעל

 ןרעטלע יד .ןטסירק ןענייז ייז זַא ,שינעגייצ ַא ןעמ טרעדָאפ ,לוש-סגנוריגער

 טָאה רעכלעוו ,םזיניװלַאק םעד סיוא ןביולק ייז .געווסיוא ןַא ןעניפעג

 יװ ױזַא ןוא .רעייטשרָאפ ןייק טשינ ןוא רעטסיולק ןייק עקָארק ןיא טשינ

 ריא סע טיג ,עיגילער ןופ עטָאנ ַא קיטיונ זיא טַאטסעטַא-לוש םעד ףיוא

 ַאדנַאװ ןופ ןרעדָאפ טשינ ןָאק רעכלעוו ,רָאטסַאּפ רעשינַארעטול רעד

 ןענייז ייז ביוא ,לַאוטיר ןזעיגילער םעד ןטיהּפָא ןלָאז ייז חחּפשמ ריא ןוא

 .ןביולג ןכעלטסירק ןרעדנַא ןָא ןופ

 ןַאמ ריא טימ ןדַאלעגנייא ןַאקסװעלישַאװ ןעמ טָאה 1926 ןיא ןעוו

 ןופ עגַארּפ יד ןעמיװשעגסױרַא זיא ,דנַאברַאפנטַאר ןייק (6 ָאקטַאגָאב .מ

 קעװַא ןַאד ןענייז ייז .טַאהעג טשינ ןבָאה ייז סָאװ ,טנעמוקָאד-טַאריײה ַא

 טָאה רָאטסַאּפ רעד .(עשרַאװ) ענשעל ףיוא רעטסיולק ןשיניװלַאק ןיא

 -וקָאד רעדָא הנותח ַא ןגעװ -- ךייא טייג סָאװ ןגעו, :טגערפעג ךיילג

 יז ןוא ."ןטנעמוקָאד ןגעװ רָאנ, :טרעפטנעעג טָאה ַאדנַאװ .77 ןטנעמ

 .ןעמוקַאב סע ןבָאה

 טניירפ עשידיי עריא ןוא אקסוועלישַאװ ַאדנַאװ

 םוצ ךיז יז טפערט עקָארק ןיא טעטיזרעווינוא רענָאלעגַאי ןפיוא

 עסיוועג .רעוט ןוא טנגוי-ןטנעדוטס רעשיטסינומָאק רעד טימ לָאמ ןטשרע
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 ןיא ּפָא-ןליּפש ןוא ,קורדנייא ןקידלַאװג ַא ריא ףיוא רעביא ןזָאל ייז ןופ

 ,לָאר עקיטכיוו ַא ןבעל ריא

 .םעלבָארּפ ןדיי םוצ רעביא רימ ןעייג ָאד ןוא

 "רעד ןכערברַאפ סלַא טנכייצַאב יז ןכלעוו ,םזיסַאר ןדעי ןופ יירפ

 :יז טלייצ

 טימ סױרַא ךיא ןיב דומזַאר יורפ ןופ ייציל ןכעלטלעוו םעד ןופ;

 רעד ןופ ןעמָאנ ןפיוא ,ייציל םעיינ ןיא רעבָא .סעטרבח עשידיי עּפורג ַא

 -ױטַאק יד .קנעב-ָאטעג ןפַאשעג ךיז ןבָאה ,עקָארק ןיא ַאגיװדַאי ןיגינעק

 "ידיי עניימ טימ ןסעזעג ןיב ךיא .רעדנוזַאב ןסעזעג ןענייז סנירעליש עשיל

 ."טפַאשטניירפ בילוצ זיולב טשינ סעטרבח עש

  רעיצרעד עשיטילָאּפ עריא ןרעװ טעטיזרעווינוא רעוװעקָארק ןפיוא

 רעד (7 .ןָאסנַאטַאנ ןועמש ןוא יקסנושַאי ןָאמָאלַאס :ןטסינומָאק עשידיי

 ןופ רָאטקַאדעריטּפױה ,טסילַאנרושז ןוא רעביירש ַא ןעוועג זיא רעטשרע

 טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ (רעלַאגעלמוא) ןַאגרָא ,יזָאפ עטיורק לַאנרושז

 :יז טביירש םיא ןגעוו .ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ

 ,ןבעל ןיימ ףיוא סולפנייא ןקיזיר ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,יד ןופ רענייא ,

 ןפיוא טרידוטש ןעמַאזוצ ןבָאה רימ .יקסנושַאי ןָאמָאלַאס ןעוועג זיא

 ןַא ,שטנעמ רעמָאקלופ ַא ןעוועג זיא סָאד .טעטיזרעווינוא רענָאלעגַאי

 -ירָאה עטיירב טימ ,ןעגנוריסערעטניארַאפ רעטנזױט טימ ,רעקיטיײזלַא

 -וטס רעטסטבילַאב ןוא רעטסקיאעפ רעד .רעביוצ ןכעלנעזרעּפ ןוא ןטנָאז

 .?עיגָאלָאליפ רעשיליוּפ ףיוא שטינ רָאסעּפָארּפ ןופ טנעד

 -ישאו ,"עשטישז , ןיא יקסנושַאי ךיז טניפעג גנוטלַאּפש רעד ךָאנ

 ןייק רעטנוא טשינ ןגיל ןעגנואיצַאב ערעייז רעבָא ,"סמנז, ןיא ַאקסוועל

 -ַאּפמיס עשיטילָאּפ טיול ןשטנעמ ןייק טשינ טסעמ יקסנושַאי .ןשינעלקַאװ

 -עג ןכעלשטנעמ ,ןעיירפ םעד רַאפ גנוטכַא קידנעטש טרעדָאפ רע ,סעיט

 ,ןטכַארט סָאװ ,ןשטנעמ עלַא ביל ךיא, :ָאגוה רָאטקיװ טריטיצ רע .קנַאד

 ."ךיא יו שרעדנַא ןטכַארט סָאװ יד ךיוא

 -טכַאלש ןפיוא טלַאפ רע .ןבעל ןייז יו ,ןייש ױזַא ןעוועג זיא טיוט ןייז

 .קלָאפ ןשינַאּפש ןופ טייהיירפ רעד רַאפ דלעפ
 א

 רעד טימ ןוא "רּפָאמ, ןטימ ַאקסװעלישַאװ ַאדנַאװ ןופ ןטקַאטנָאק יד

 רעביא ךיז טגָארט יז ןעוו ,טרעטיירבעגסיוא ןרעוו ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק
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 ,גנוקריוו עקיזיר ַא טביאעגסיוא ריא ףיוא טָאה סָאװ רעד .עשרַאװ ןייק

 -ַאי -- ןטסינומָאק עשידיי ייווצ יד ןגעוו .ןָאסנַאטַאנ ןועמש טציא זיא

 :יז טביירש --- ןָאסנַאטַאנ ןוא יקסנוש

 יז קנַאד ַא .רעזייו-געו ןוא רעיצרעד עניימ רַאפ ייז טלַאה ךיא;

 קידנעטש ךיז בָאה ךיא ןכלעו ףיוא ,געו םעד ףיוא ףיױרַא ךיא ןיב

 ."ןענופעג

 ןשידיי ןופ ןלַאטרַאװק יד ןיא טמוק יז .טניירפ עשידיי ליפ טָאה יז

 ."רעצרעה עכעלשטנעמ טימ ןשטנעמ עכעלטניירפ יז ןפערט'ס, ווו ,עשרַאװ

 :רעדניק ערעייז ןגעוו ,םעלַא רַאפ ,ןוא ייז רַאפ ןוא ייז ןגעוו טביירש יז

 .ףליּפש טשינ ךיז ןליוו ,?עשירַאק יד עכלעוו טימ ,עקניליטש ,ענעדײשַאב;

 ."ל טעטפיגרַאפ ןיוש ייז ןעמ טָאה סָאװרַאפ, : טגערפ יז

 טריזינַאגרָא ,ןטנעדוטס ןוא רעלישיייציל ןופ ףערטנעמַאזוצ ַא ףיוא

 -ַאוצ ןיא ,יז טרעלקרעד ,סעיצַאזינַאגרָא טנגוי עויסערגָארּפ יד ךרוד

 :ןטעטיזרעוװוינוא יד ףיוא ןלַאפנָא עשיטימעסיטנַא יד טימ גנַאהנעמ

 -יטנַא עשיגָאלָאָאז ,רעכערברַאפ טימ ןריטוקסיד וצ זָאלקעװצ זיא'ס ,

 ןענייז ייז לייוו ,רַאפרעד רָאנ םירבח ערעייז (ןדרָאמ) ןתיממ סָאװ ,ןטימעס

 יגנַאלש עטעטפיגרַאפ ַא ןופ ןטקניטסניא ךיז ןיא טגָאמרַאפ סע רעװ .ןדיי

 רַאפ .טפַאשיירט ןוא עביל ןופ רעדיל טימ ןעמוקייב טשינ וטסעװ םעד

 ."ןלייה ןַאד ןוא ןטנעּפ םיא וטזומ םעלַא

 ייב טנַאה ,ןטערטוצסױרַא ןטנעדוטס עטלמַאזרַאפ יד טפור יז ןוא

 ,םירבח עשידיי ענעלַאפַאב יד טימ ,טנַאה

 "זיקַא'שז; רעכעלטפַאשנדיײל ריא טמוק קיטישּפ ןיא םָארגָאּפ םעד ךָאנ

 :"ינרַאלוּפָאּפ קיננעשזד, ןוא "ַאינד עשטילבָא; ןיא (!קידלושַאב ךיא)

 ירעלדנעהניילק ,רעקרעװטנַאה ,רעטעברַא --- טייקמערָא עשידיי יד ,

 "ער ןופ ןרעלעפ ןוא סנכערברַאפ יד רַאפ לזאזעל ריעש רעד ןייז ףרַאד

 .סענַאגילוכ-(8"רנָא; יד -- ןטנערוקנָאק עשיטסישַאפ ענייז ןוא םישז

 טלַאפַאב רעדרעמ-.ס.ס יד יװ ,סעקינהאמיץרַאװש עשירַאצ יד יו טקנוּפ

 טימ סָאװ ,רעגריב עשיליוּפ --- ןשטנעמ עקידלושמוא טעליוק ןעמ ןוא ןעמ

 דנַאל רעזדנוא ןרעכיירַאב טנַאלַאט ןוא ץנעגילעטניא ,ימ ןוא סייווש רעייז

 ןענייז ייז סָאװ ,םעד ןיא --- ?דלוש רעייז טײטשַאב סָאװ ןיא .רוטלוק ןוא
 ,.."ןדיי

 ,טנַאװעג-טעב עשידיי ענעסירעצ ןופ ןרעדעפ ןופ טניוו-יינש רעד;

 יירשעג"ייוו רעד ,םירפס עקילייה עטעדנעשעג ןוא לבעמ ענעכָארבעצ סָאד
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 טשינ ןלעוװ ייז .גנוזייל ןייק ןעגנערב טשינ ןלעװ ,רעדניק ןוא ןעיורפ ןופ

 "דרע םעד ,ףרָאד ןוא טָאטש ןיא טײקיזָאלסטעברַא עמַאזיורג יד ןקיטיײזַאב

 .טנגי רעד ןופ טיײקיזָאלסגנונּפָאה עשיגַארט יד ,רעױּפ םענופ רעגנוה

 ןקידנעטשנָא ןדעי ייב ןרָאצ ןוא לקע ,הּפרח ןוא עדנַאש רָאנ ןעגנערב ייז

 ."ןשטנעמ ןקידנעקנעד

 "ריב עשיליוּפ ליפ .רעלַאסָאלָאק ַא זיא ףור ריא ןופ גנַאלקּפָא רעד

 ןענייז (ערעדנַא ןוא "יננַארָאּפ סָאלג, ,יַאינָאלָאּפ;) ןעגנוטייצ עכעלרעג

 עטסערג יד זיא עילַאװכ-םָארגָאּפ יד זַא ,ןעגנוקידלושַאב טימ סיױרַא

 ַא זיא סָאד זַא ,ןזיועגנָא ןבָאה ערעדנַא .ןליױּפ רַאפ קילגמוא ןוא הּפרח

 ןרעװ ףרַאד םזיטימעסיטנַא רעשיגָאלָאָאז רעד לייוו ,עיסרעוויד עשיצאנ

 אנוש ןקיטולב ריא ןוא ןלױּפ ןשיוצ שינעדנעטשרַאפ ןופ םרָאפטַאלּפ יד

 . ,ךייר עשיצַאנ סָאד .---

 א 8
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 רעקידנעיירש רעד ,קיטילָאּפ-(פ "םעשוװָא, יד ןעו טייצ ַא זיא'ס

 ןקידנשרעה ןופ לײטדנַאטשַאב ַא טרעוװו ,םזיטימעסיטנַא רעשיגָאגַאמעד

 טמוק רעכלעוו ,(.נ.ז.ָא -- גנוקידיײטרַאפ רעלַאנָאיצַאנ ןופ רעגַאל) ."ןָאזַא,

 רעשיגָאלָאָאז ןייז .טיוט סיקסדוסליּפ ךָאנ ?עיצַאנַאס, רעד ןופ טרָא ןפיוא

 קלָאפ םענופ טײקמַאוקרעמפיוא יד ןדנעװּפָא זיולב טשינ ףרַאד םזיסַאר

 ןדיי ףיוא ןזייוונָא ןטימ ןטייקירעװש עשימָאנָאקע עקידנענערב יד ןופ

 "ןָאזָא; ןופ גנורעטנענרעד רעד וצ ןריפרעד ךיוא ףרַאד רע ,עקידלוש סלַא

 -ַארקָאמעד-וויסערגָארּפ יד ןגעק ףמַאק ןיא "רנָא, ןופ סענַאגילוכ יד טימ

 ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןגעק ,םעלַא רַאפ -- ןטכיש עשיט

 ןיא ןערב ןכעלטפַאשנדײל טימ ךיז טפרַאװ ַאקסװעלישַאװ ַאדנַאװ

 -סקלָאפ ןטיירב ַא ןיא תוחוכ עשיטַארקָאמעד עלַא ןריטנעמעצ רַאפ ףמַאק

 -יירש ליפ .ןבעל ןופ ןטיבעג עלַא ףיוא םזישַאפ ןקידנגייטש ןגעק טנָארּפ

 ןופ ןטכיש עטיירב ,ןזיירק עלַארעביל יד ןופ רעלטסניק ןוא ןטעָאּפ ,רעב

 .טָאט ןוא טרָאװ טימ ןפלעה ןוא ,וצ-ןעייטש ץנעגילעטניא רעשיליוּפ רעד

 רעד רעטנוא ךיז ןלעטש ,ַאקסװעלישַאװ ַאדנַאװ ךױוד טריריּפסניא

 -ָאיצולָאװער רעד יו ,רעביירש עכלעזַא ףמַאק ןשיטסישַאפ-יטנַא ןופ ןָאפ

 -שטורק ןָאעל,יקסוװעינָארב װַאלסידַאלװ טעָאּפ רעשירָאטעלָארּפ רערענ

 -ָארב ַאנינַאי ,יקסלָאװָארבָאד דרַאשיר ,(.ס.5.פ) גורטס יעשזדנַא ,יקסווָאק
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 רעד ןופ ןטעָאּפ ןוא רעביירש ןעמוק סע .ַאקסרוג ַאנילוַאּפ ,ַאקסוועינ
 ןסייר סָאװ ,רעביירש ,יקסלַאװָאק װַאלסידָאלװ יװ ,גנוגעװַאב-םירעױּפ
 ןשילױטַאק ןופ ; שטיװָאלדַאגעז לימע יו ,רעגַאל ןקידנשרעה ןטימ רעביא
 ,רעלטסניק עוויסערגָארּפ וצ ךיוא ןעייטש'ס .יקסניבמעד קירנעה יו ,רעגַאל
 ,יקסװָארבמָאד װַאלסינָארב ,רעליש ןָאעל רעסישזער רעטמירַאב רעד יװ
 .רעקיטירק ןוא רעלָאמ ;ןרָאטּפלוקס עוויסערגָארּפ

 ןרעהעג טייקינייא עשיטסישַאפ-יטנַא עטיירב יד ןציטש סָאװ ,יד וצ
 ,(םַאטשּפָא ןשידיי ןופ) םיוווט ןַאילוי טעָאּפ רעשילוּפ רעטסערג רעד : ךיוא
 ,יקסנעלעשז יָאב רעקיטירק-רוטַארעטיל ןוא רעביירש רעלופטכַארּפ רעד
 רָאסעפָארּפ יװ ,עטנרעלעג ;יקסמינָאלס ינָאטנַא טעָאּפ רעסיורג רעד
 "רושז ;יקסניברַאטָאק רָאסעּפָארּפ ,ץעינישנָאג רָאסעּפָארּפ ,יקסווָאנרַאשט
 .ערעדנַא ןוא ץערקול קירנעה יװ ,ןטסילַאנ

 יַאמ ןיא (גרעבמעל) ווָאװל ןיא טריזינַאגרָא ןרעװ ןָאק םעד קנַאד ַא
 ַאקסװעלישַאװ ַאדנַאװ טימ ,"רעפעש-רוטלוק ןופ רָאפנעמַאזוצ , רעד ,6

 עכעלנייועגרעסיוא ןַא זיא'ס .ץיּפש רעד ןיא יקסווָאקשטורק ןָאעל ןוא
 ,דנַאל עצנַאג סָאד ףיוא טרעדור סָאװ ,שינעעשעג

 "ַאלפ ַאקסװעלישַאװ רעביא טקיש עטלמַאזרַאפ עלַא ןופ ןעמָאנ ןיא

 רעטעברַא עשידלעה יד ליפעגטימ ןוא גנורעדנוװַאב ןופ רעטרעוו עקימ

 ערעייז רָאפ ףמַאק ןיא סיױרַא 1936 ץרעמ ןיא ןענייז עכלעוו ,עקָארק ןופ

 ןופ גנוריזישַאפ יד טלּפמעטשעג טָאה רָאפנעמַאװצ רעד .טכער-ןשטנעמ

 םזיטעבַאפלַאנַא םעד ,ןזעוו-לוש ןופ סערגער ןעמַאזיורג םעד ,ןבעל-רוטלוק

 יד ,(ןטעבַאפלַאנַא ןעועג ןענייז גנורעקלעפַאב רעד ןופ טנעצָארּפ 24)

 ַא ןעמענוצרעטנוא ןסָאלשַאב טרעװ סע .טײקיזָאלסטעברַא עכעלקערש

 עלַא ףױא םישזער ןקידנשרעה ןגעק ,םזישַאפ ןגעק ףמַאק ןטרידיצעד

 ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןופ ןטיבעג

 "מַא טגָאז ,לַאז ןפיוא טשרעהעג טָאה סָאװ ,רעפסָאמטַא רעד ןגעוו

 -ַאלװ טעָאּפ רערענַאיצולָאװער רעד ןעוו :טנעדיצניא רעקידנגלָאפ ןטסעב

 "שעקסװָארבמָאד עיבמעלגַאז , דיל ןייז טנעיילעג טָאה יקסוועינָארב וװַאלסיד

 טימ ךיז טקידנע סָאװ ,(טּפַאשדָאװעיאװ רעציװָאטַאק ןיא ןײסַאב-ןליוק)

 רעטנוא טגייל , :(רעבערג-ןליוק יד וצ ,דיל ןיא עטעדנעוועג) רעטרעוו יד

 ,קידנעייטשפיוא ,עטלמַאזרַאפ עלַא ןבָאה --- ,"טיירג טנעז ריא !טימַאניד

 !טיירג ןענייז רימ, :לוק ןייא טימ ןגירשעגסיוא
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 1926 ץרעמ ןופ ןפמַאק עקיטולב יד

 עשילױּפ יד טָאה ,1926 ץרעמ ןט-21 ןפיוא ןט-20 וופ טכַאנ רעד ןיא

 רעד ןופ (ןעיורפ טייהרעמ) רעטעברַא עקידנקיירטש יד ןלַאפַאב ײצילָאּפ

 ןעמ טָאה ,ךעלרעדרעמ קידנגָאלש .עקָארק ןיא "טירעפמעס, קירבַאפ-ימוג

 ,רעפטנע סלַא ןעוו .סַאג רעד ףיוא ןבירטעגסױרַא ,עטעקַאנ ,ןעיורפ יד

 ,עיצַארטסנָאמעד רעקיטכעמ ַא ןיא רעטעברַא טנזיוט 20 סױרַא ןעייג

 רעקילדנעצ ןַאד ןלַאפ ןליוק עשיטסישַאפ ןופ .רעייפ ַא ייז ףיוא ןעמ טנפע

 ,טעדנווורַאפ ןרעוו רעטרעדנוה ןוא

 יָאֹּפ רעד טימ רעטעברַא יד ןופ טכַאלש יד זיא ןסיברַאפ רעמ ךָאנ

 ,רעזָאלסטעברַא רעקירָאי-22 רעד טלַאפ ,ןליוק ןופ ןעוו .ווָאװל ןיא ייציל

 טימ ןדנוברַאפ ,היוול עקיטכעמ ַא טריזינַאגרָא טרעוו ,קַאזָאק ווַאלסידַאלוװ

 ךיז טעדנעוו,טָאברַאפ םעד ףיוא קידנקוק טשינ .קיירטש םענײמעגלַא ןַא

 .ןימלע-תיב יקסווָאנַאי ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןשטנעמ טנזיוט 50 ןופ הנחמ ַא

 "עג יד .עטיוט עטשרע יד ןוא ןסָאש-ייצילָאּפ עטשרע יד ןלַאפ סע

 "רַאפ ךיילג ןרעװ ,ןורא םעד ןגָארטעג ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא ענעלַאפ

 טרָא ןפיוא רעבָא ,ןטייז עלַא ןופ ייז ףיוא טסיש ןעמ .ערעדנַא ךרוד ןטָארט

 .רעטייװ טייג גוצ-היוול רעד ןוא עטייווצ ךיילג ןעמוק ענעלַאפעג יד ןופ

 ןופ ,רעד זיב ,עיצַאטסעפינַאמ עזָאלליּפשייב עשיָארעה יד טרעיוד העש 4

 ,םלוע-תיב ןפיוא טמוק ןורא ,רעטרעכעלעגכרוד ןליוק

 ןדער'ס .רבק םענעפָא םעד רעביא ןעייטש ןטנַארטסנָאמעד 0

 "רעטניא םעד טגניז ןעמ .ס.9.ּפ ןוא ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ רעוט

 .עטעדנוװרַאפ רעווש 300 ןוא עטיוט 49 : לכה-ךס רעד .לַאנָאיצַאנ

 ןַאמ ריא ןדרָאמרעד ןטסישַאפ עשיליופ

 "רַאפ תולייח עשיצַאנ יד .גירק-טלעוו רעטייווצ רעד סיוא טכערב'ס

 ַאקסװעלישַאװ ַאדנַאװ ןָא טמוק טניירפ ןוא םירבח עשידיי טימ .ןלוּפ ןּפַאכ

 .טסעּפ רעשיטסישַאפ רעניורב רעד רַאפ קידנפולטנַא ,דנַאברַאפנטַאר ןייק

 -- וװָאװל ןשיטעיווָאס ןיא רעטעברַאטימ עטנעָאנ עריא ןרעוװ ייז ןופ ליפ

 -טפַאשלעזעג ןיא ייס ,"ןָאפ עטיור יד , גנוטייצ רעשיליוּפ רעד ןיא ייס

 .ןבעל ןכעל
 דערפלַא ןַאד טרעהעג טניירפ ןוא רעטעברַאטימ עטסטנעָאנ עריא וצ
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 "ָאק רעשיליופ רעד ןיא ןטלַאטשעג עטסנעש יד ןופ ענייא --- עפמַאל
 .רעקיטערָאעט ןוא רעריפ עריא ןופ רענייא ,ײטרַאּפ רעשיטסינומ

 זַאמ ריא טימ ןעמוקעגנָא זיא ַאקסװעלישַאוװ ַאדנַאװ ווו ווָאװל ןיא

 ןופ װרעניטּפיױה רעד ,רוגיפ עלַארטנעצ יד לענש יז טרעוװ ,ַאקטַאגָאב .מ

 ןופ ןערב עמַאס ןיא .עיצַארגימע רעויסערגָארּפ רעשיליוּפ רעצנַאג רעד

 ריא ןרעבקע רענעלּפ רעטנזיוט ןעוו ,טעברַא רעטגייווצרַאפ-טיירב רעד

 ,קילגמוא רעמַאזיורג ַא ריא טפערט ,חומ

 -ַאנ ןופ תונברק עטפדורעג רעטנזיוט ןופ טעטכַאעג ןוא טבילַאב

 "ער רעשיליוּפ רעד ןופ האנש רעשהיח ןופ טקעיבָא רעד יז טרעוו ,םזיצ

 רעדרעמ עטנּפָאװַאב .לייטרוא-טיוט ַא סױרַא ריא ףיוא טגָארט ןעמ .עיצקַא

 ןעמ .בוטש ןיא ריא וצ ןעמוק דרערעטנוא ןשיטסישַאפ ןשילױוּפ םענופ

 עכלעוו ,ןליוק ןלַאפ סע .גנוטַארַאב ַא ףיוא זיא יז .טשינ יז טפערט

 .ןַאמ ריא ןטיוט

 רעייז סיוא טשינ ןטלַאהַאב דרָאמ ןכעלסעה ןופ ןרָאטַאזינַאגרָא יד

 ןכערברַאפ םעד טימ ךיז ןעמירַאב רעריפלדער ןוא ןטסיױוװיטקַא ערעייז .טַאט

 ,ןריפסיוא ייז ןלעװ ַאקסװעלישַאװ ףיוא לייטרוא םעד זַא ,ןָא ןגָאז ןוא

 רעפיט רעד רעבָא .קילגמוא ןופ קורד ןרעטנוא טשינ ךיז טכערב יז

 ץרַאה ריא ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ,יונעג טגָאז ןגיוא יד ןיא טעמוא

 טסייו רענייק ןוא ,םעד ןופ רעטעּפש לָאמנייק טשינ טדער יז .המשנ ןוא

 טשינ רעבָא ךיז טָאה יז ,ןסָאלשַאב ןַאד טָאה יז סָאװ ,טנייה זיב טשינ

 ןלױּפ --- דנַאלרעטָאפ ןטבילעג ריא ןיא טרעקעגמוא

 לא לא
 א

 רעדרעמ -יצַאנ יד ןגעק ףמַאק ןטקעריד ןיא

 ַאקסװעלישַאװ .דנַאברַאפנטַאר ןפיוא ןָא ןלַאפ סעיזיוויד עשיצַאנ יד

 טציא זיא ןפָאװ-טּפיױה ריא .ףמַאק םעד רָאפ טצעז יז .לעניש ַא ןָא טוט

 עשיטעיווָאס ןופ ןיטנעדנָאּפסערָאק-המחלמ סלַא .טרָאװ ענעבירשעג סָאד

 עריא .ןטכַאלש עקיטולב ןופ סעיציזָאּפ עטסרעווש יד ףיוא יז זיא ןעגנוטייצ

 רעטעברַא ,טַאדלָאס םוצ ,קלָאפ ןשיטעיוװָאס םוצ טעדנעוװעג ןעלקיטרַא

 טנעײלעג ןרעװ ייז .ןרָאצ ןוא טפַאשנדײל טימ לופ ןענייז רעױּפ ןוא
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 "נזיױרב סױרַא ייז ןפור םוטעמוא .ןבורג-ןליוק ,ןקירבַאפ ,סעּפָאקָא יד ןיא

 .רעקנעה עשיצַאנ יד ןגעק ןרָאצ ןקיד
 ,"ןגיובנגער רעד ךוב עטמירַאב סָאד ןָא יז טביירש געט ענעי ןיא

 עשיצַאנ ןופ רעדליב עשיטסַאלּפ יד טימ רענעייל םעד ףיוא טלסיירט סָאװ

 טנָארפ ןפיוא ןזיוועג ןוא טרימליפ טרעוו'ס .יײרַאברַאב ןוא ןטײקמַאזיורג

 ,דנַאלרעטניה ןיא ןוא

52 * 
 ט:

 יד שיטקַאפ ןוא רוגיפ עלַארטנעצ יד טרעװ ַאקסװעלישַאװ ַאדנַאװ

 גנוריגער"ןטעיוװָאס רעד טימ ןעגנולדנַאהרַאפ יד ןיא ןָאזרעּפ עקיצנייא

 ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא ,ןקיטפנוקוצ ןופ ןעמעלבָארּפ-טּפיױה יד ןגעוו

 זיא ןטסינומָאק עשילוּפ וצ ןעװ ,דָאירעּפ רעקירעיורט רעד זיא'ס

 רעשיטסינומָאק רעשילױּפ רעד ןופ רעריפ-טּפיוה יד .יורטוצ ןייק ָאטשינ

 ,קַאינכורּפ .ע ,ַאװעשטסָאקדַארעװ ,יקסנעל ,יקסרַאװ ,יקצַאכָאס -- ײטרַאּפ

 ,דנַאברַאפנטַאר ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ערעדנַא ןוא גנירעה-גניר

 יד ןיא ןברָאטשעג רעדָא טוט םוצ טּפשמרַאפ ןרָאװעג ךָאנ רעירפ ןענייז

 ,ײטרַאּפ עשיטסינומָאק עשילױוּפ יד זיא ,1928 ןיא ,ןרעגַאל ןוא תוסיפת

 ,טזיילעגפיוא ןרָאװעג ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסינומָאק ןופ סולשַאב ןטיול

 ןוא ןטנעגַא עטקישעגניירַא ןופ ןסערפעצ. ןעוועג טשרמולכ זיא יז לייוו

 .(ייצילָאּפ-םייהעג) "עוויסנעפעד רעד ןופ ןענָאיּפש

 וָאטָאלָאמ ןוא ןילַאטס ךעלנעזרעּפ ןוא יגנוריגער עשיטעיווָאס יד

 זיא יז .ַאקסװעלישַאװ טימ זיולב ןגַארפ עשיליוּפ עלַא ןגעוו ךיז ןטַארַאב

 .ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןיא דילגטימ ןייק ןעוועג טשינ 1929 ןיב ךָאד

 "נָא ןוא רעוט עשילױוּפ עשיטסינומָאק יד טימ טשינ ןעמ טדער ןגעקַאד

 .דנַאברַאפנטַאר ןייק ןלױּפ ןטריּפוקָא ןופ ןפָאלטנַא ןענייז סָאװ ,רעריפ

 לטיּפַאק ןשיגַארט ןקיזָאד ןגעוו טלייצרעד .ַאקסװעלישַאװ ַאדנַאװ

 רַאפ טנָאקעג רָאנ טָאה יז סָאװ ,ןָאטעג טָאה יז .השוב ןוא קיטייוו טימ

 .ןדיי טשינ יװ ,ןדיי -- םירבח עריא

 דערפלַא טסינומָאק ןשידיי ןופ טלַאטשעג יד יז טנָאמרעד םעלַא רַאפ

 דנַאברַאפ םעד יז טפַאש םיא טימ ןעמַאזוצ .עזָאר יורפ ןייז ןוא עּפמַאל

 עשילױּפ עטשרע יד -- ךיוא םיא טימ ןעמַאזוצ ;"ןטָאירטַאּפ עשיליוּפ ןופ

 .ָאקשושטשָאק שואעדַאט ןופ ןעמָאנ ןפיוא עיזיוויד
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 ןופ עיצַארַאלקעד רעד ןופ טקעיָארּפ םענופ רבחמ רעד זיא עטמַאל |

 גנוריגער עטשרע יד -- "גנואיירפַאב רעלַאנָאיצַאנ ןופ טעטימָאק ןשילוּפ;

  ןופ רָאי ןיא רעקנַארק-רעװש ַא ןיוש יז טביירש רע ,ןליוט-סקלָאפ ןופ

 : םיא ןגעוו טגָאז ַאקסװעלישַאװ .19423 --- טיוט ןייז

 טפַאשירט רעזָאלצענערג ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד ןעװעג זיא רע

 טייהיירפ עמָאקלופ ןשרעה טפרַאדעג טָאה סע וו דנַאלרעטָאפ ןשילַוּפ םוצ

 ןוא עסַאר ,עיגילער ןופ דיישרעטנוא ןָא רעגריב עלַא .רַאפ טייהכיילג ןוא

 ןופ עיצַארַאלקעד רעד ןיא רעטנוא רע טכיירטש רעטרעװ יד .ןביולג

 טָאה קיטייצכיילג ןוא ,"גנוַאײרּפַאב רעלַאנָאיצַאנ ןופ טעטימָאק ןשילױּפ ,

 ,"קלָאפ-רעריטרַאמ ,ןשידיי ןופ ןוז ַא זיא רע זַא ,ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק רע

 ?ןלױּפ ןייק ןעמוקעגקירוצ טשינ יז זיא סָאװרַאפ

 ַאדנַאװ ןופ ןבעל עכעלנעזרעּפ סָאד רעבָא ,עדנע וצ זיא גירק רעד

 יױרפ סלַא ,ןלױּפ ןייק קירוצ ןעמוק וצ טשינ ריא טביולרעד ַאקסװעלישַאוו

 -רָאק רעוט ןכעלטפַאשלעזעג ןוא גרוטַאמַארד ןשיטעיווָאס ןטסוװַאב ןופ

 ,דנַאברַאפנטַאר ןיא יז טביילב ,קושטעינ

 טָאה סָאװ ,יז .עידעגַארט רעכעלנעזדעּפ ריא ןופ ליפ טדער ןעמ

 ריא ןעקנָאשעג טָאה יז ןכלעוו ,דנַאל ריא טבילעג ךעלטפַאשנדיײל ױזַא

 ןלױּפ ןקיגנעהּפָאמוא םוצ טעטעיּפ יד טָאה סָאװ ,יז ;ןבעל שימרוטש ץנַאג

 ,ייג ַא ןופ םיורט ריא ןעוו ,ןַאד אקווד טָאה ,םייה רעד ןופ ןגָארטעגסיױרַא

 ןופ טייוו ןביילב טזומעג ,טכעלקריװרַאפ ןרָאװעג זיא ןלױוּפ שיטַארקַאמעד

 -נוא רערענָאיצקַאער רעשיליוּפ רעד ןופ ןליוק יד זַא ,ןטלַאה עסיוועג .םיא

 ןבָאה ,ָאקטַאגָאב ,רעטיילגַאב-סנבעל ריא ןפָארטעג ןבָאה סָאװ ,דרע-רעט

 סָאד ןוא .ןסעגרַאפ טלָאװעג טָאה יז סָאװ ,דנווו עקיבייא ןַא טזָאלעגרעביא

 ןלױּפ ןייק ןעמוקקירוצ טשינ ריא ןופ הביס יד ןעוועג זיא

 לא לא
* 

 -טּפיוה יד ןופ ענייא זיא יז .ףוס ןזיב ףמַאק םעד ףיוא טשינ טיג יז

 רַאפ טַאר-טּפױה ןופ דילגטימ ,טעטימָאק-םולש ןשיטעיוװָאס ןופ רעוט

 | .ןדירפ
 עּפָאריײא ןופ רעדנעל רעקילדנעצ יז טכוזַאב ןרָאי רעקיצכעז יד ןיא

.1 



 ,רעכיב עיינ ןריובעג ןרעװ סעזייר יד ןופ .עקירעמַא-ןיײטַאל ץנַאג ןוא
 ַא יז זיא קיטייצכיילג .עיצולָאװער רענַאבוק רעד טעמדיוועג לעיצעּפס
 -יירש סלַא טנַאקַאב זיולב טשינ זיא יז .טעיוװָאס ןטסכעה ןיא טַאטוּפעד
 ןופ רעניווונייא ךיז ןדנעװ ריא וצ .יורפ עקיצרַאה סלַא ךיוא רָאנ ,ןירעב
 ;לעיצעּפס יז טנָאמרעד גנודנעוו ַאזַא ענייא .דנַאל ןקע עלַא

 -עיווָאס םענעזעװעג ןופ הנמלַא רעד ןופ ווירב ַא סָאד זיא ןעוועג
 רעכלעוו ,וָארדנַאסקעלַא ,ןלױּפ ןקידהמחלמרַאפ ןיא רָאדַאסַאבמַא ןשיט
 אנוש, סלַא ןוא טַארַאפ ןיא ןרָאװעג טקידלושַאב זָאלטנורג 1938 ןיא זיא
 -ץיוװָאס רעד ןופ סערגנָאק ןטס-20 םעד ךָאנ .טכַארבעגמוא "קלָאפ ןופ
 ןגעו עטיב ַא ןבעגעגנָא יורפ ןייז טָאה ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעשיט
 ןופ גנוקיטעטשַאב ַא טרעדָאפעג ריא ןופ טָאה ןעמ .עיצַאטיליבַאהער ןייז
 שיטקַאפ זיא רע זַא ,ןַאמ ריא טנָאקעג טָאה סָאװ ,רעוט ןכעלטפַאטלעזעג ַא
 ,קידלושמוא

 טפָא טגעלפ ןַאמ ריא זַא ,טנָאמרעד ךיז טָאה יורפ סווָארדנַאסקעלַא

 -עביירש עשיליוּפ עוויסערגָארּפ יד סלַא ,ַאקסװעלישַאוװ ַאדנַאװ ןופ ןדער

 .ץנעגילעטניא רעשילױּפ רעד וצ קירב ַא סיוא טרעטסַאלפ סָאװ ,ןיר

 ןיימ ןשַאװניר רימ טפלעה; :ַאקסװעלישַאװ וצ ןבירשעגנָא טָאה יז ןוא

 טָאה עיצקַאפסיטַאס סיורג טימ רעבָא ,קיטייוו טימ ."ןַאמ ןכעלקילגמוא

 םענעזעװעג ןופ הנמלא רעד ןופ השקב יד טריפעגסיוא ַאקסװעלישַאװ

 ,ןליוּפ ןיא רָאדַאסַאבמַא ןשיטעיוװָאס

 רעקירָאטסיה יד וצ גנודנעוו ריא ןוא תמא ןיא ןביולג ריא

 ץפיז ַא ליטש יז טָאה ,עכָאּפע-"טלוק, יד טנָאמרעד טָאה יז ןעוו

 .ןעמוקעגמוא קידלושמוא ,ןשטנעמ עכעלרע ,עלופטרעוו לפיוו , : ןָאטעג

 :ןערב ןכעלטנגוי טימ ןָאטעג טכיול ַא ןבָאה ןגיוא עריא ןוא

 ןופ תוביס יד ןריזילַאנַא ןוא ןשרָאפ ןופ ןײטשּפָא טשינ ןרָאט רימ;

 -ָאיצקנַאס טשינ לָאמנייק רעמ ןרָאט רימ .טייהנעגנַאגרַאפ רעקיזָאד רעד

 "מוא ןַא זיא'ס זַא ,ןביולג ןדנילב ןטימ סטכעלש ןוא טכערמוא ןייק ןרינ

 עטכישעג יד ןײטשרַאפ, ..סערגָארּפ ןשירָאטסיה ןופ גניר רעטגנידַאב

 ..טכערמוא ןייק ןריטּפעצקַא טשינ לָאמנייק טסייה טייקיסעמצעזעג ריא ןוא

 -גָארּפ רַאפ טפמעק רע גנַאל יװ ,שטנעמ ןטימ גנַאל ױזַא זיא עטכישעג יד

 ,ףטרעװ עכעלשטנעמ עשיטע עוויסער
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 רעקירָאטסיה וצ טעדנעװעג ןעוועג ןענייז רעטרעװ עריא עטצעל יד
 :עטכישעג רעטסיינ רעד ןופ

 זיא סָאװ ,סָאד ריא טריאורטסנָאקער ,עטכישעג טביירש ריא ןעווע

 לייו ,"רענלעז ןטנַאקַאבמוא םעד, טשינ הבצמ ַא טלעטש ריא .ןעוועג

 ןענייז ענעלַאפעג עלַא .ּפָא טלייט ,טדמערפרַאפ ,טרעטייוורעד טנַאקַאבמוא

 "יז טימ רדסכ ןייז ןפרַאד רימ ןוא טנעָאנ זדנוא

 טשינ טריגערגעס ,ןציטָאנ טכַאמ ןוא ןטנעמוקָאד טשרָאפ ריא ןעוו;

 טרעה רָאנ ,ןעגנולעטש ,ןעגנוגייצרעביא עשיטילָאּפ ,סעּפורג טיול ןשטנעמ

 רעייז טימ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עלַא ןופ ץרַאה ןקידעבעל ןופ ןּפַאלק סָאד

 ,"עבָאּפע ןַא ןפַאשעג טולב ןוא ןייּפ ,ימ

 ,ןכירטש עוויטַאגענ ,ןטייז עכַאװש טַאהעג רעכיז ןבָאה ייז ןופ ליפ,

 טָאה עכלעוו ,טייצ ענייש עשיָארעה ַא ןעוועג סָאד זיא לכה-ךס ןיא רעבָא

 ,"ןשטנעמ עגייש ליפ ןבעגעגסיױרַא

 ןבעלַאב וצ ץלַא סָאד ןיא עבַאגפיוא רעייא זַא ,ךיז טכַאד רימ,

 רַאפ רָאנ ,"רענלעז ןטנַאקַאבמוא; םעד רַאפ טשינ לָאמקנעד ַא ןייז לָאז'ס

 ,"טלעוו רערעסעב ,רעיײינ ַא ןופ רעיוב ןוא רעפמעק םעד

 יד ךרוד טעדרָאמרעד ,רעפמעקידנַאטשרעדיװ ,0.9.9 ןופ רעוט (ו

 .ץיוװעיוא ןיא סיצַאנ

 -טפַאטלעזעג-:עיגָאלָאכיספ ; "*רּפָאמ , ןוא .ס.9.8 ןופ רעוט ,רעביירש (2

 .גירק-טלעוו ןטשרע ןוא 1905 ןופ עיצולָאוװער יד טעמדיוועג קרעוו עכעל

 ,רעפמעק-דנַאטשרעדיוװ ,טַאטוּפעד-םייס .ס.9.9 ןופ רעוט רעקניל 63

 ןטסילַאיצָאס עשילױפ עפורג רעקניל רעד ןופ רעדנירג

 ןיא טצעזעגנייא ,רעטסינימ ,טַאטופעד -םייס ,0.99 ןופ רעוט (4

 "רעד ,"ינרַאלוּפָאּפ קיננעשזדג ןופ רָאטקַאדער ,גנוטסעפ רעקסירב רעד

 .ץיוזשיוא ןיא טעדרָאמ

 -המחלמרַאפ ןיא .ןַארבשריק ןעוועג ןזיא ןעמָאנ רעשיטקַאפ ןייז (5

 .יטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ טַאירַאטערקעס ןופ דילגטימ ןלױּפ ןקיד

 ןופ סערגנָאק ןט-7 םעד ףיוא רעיײטשרָאפ עריא ןופ רענייא ,רעכלעזַא סלַא

 "וּפ ןיא טעטכַאמשעג ןרָאי עגנַאל .1935 ןיא ,עווקסָאמ ןיא ןרעטנימָאק

 -ַאב ךיי סלַא 1968 ןיא .עזערעב חטרַאק ןייק טקישרַאפ ,תוסיפת עשיל
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 -ירבַאּפ דיירסױא ןשירָאטַאקָאוװָארּפ ַא רעטנוא טעברַא רעד ןופ טקיטייז

 .ןברָאטשעג רעטעפש רָאי ַא -- ןטנעגַא רַאשטָאמ יד ךרוד טריצ

 רָאטקַאדער ,ייטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעשילױוּפ רעד ןופ רעט 66

 -ןבוטש ַא ףורַאב ןופ י"ַאינז עשטילבָאג גנטייצ טנָארפ-סקלָאפ רעד ןופ

 ,רעלָאמ

 ןופ רָאטקַאדער ,ןליופ ןקידהמחלמרַאפ ןיא רעוט רעשיטסיומָאק 0
 ,"יןרַאלוּפָאּפ קיננעישזד ,

 -ַאר לָאנָאיצַאנ -- ינלַאקידַארדָאוָאדָארַאנ זּובָא רעטרעוו יד ןופ 6

 ןיא ןלױּפ ןיא ןענַאטשטנַא עיצַאזינַאגרָא עשיטסישַאפ ַא ,רעגַאל רעלַאקיד

 טלָאװעג ןבָאה סעצווָאי.ר.נ.ָא יד .סעקעדנע יד ןופ גנוטלַאּפשּפָא ןַא ,4
 "שטייד-רעלטיה ןופ ןרעטסומ יד טױל ןלױּפ ןיא עגַארפ-דיי יד ןזייל

 .דנַאל

 ןקידהמחלמ-רַאֿפ ןופ טמַאטש (אברדא) *םעשווָא, טרָאװ סָאד (9

 עדער-םייס ַא ןיא טָאה סָאװ ,יקסווָאקדַאלקס יָאוואלס רעימערּפ-עיצַאנַאס
 "!םעזעווַא יא -- ןדיי ןגעק טָאקיָאב רעשימָאנָאקע, :טקירדעגסױא ךיז
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 רעמםעדג רעד - םיווט ןאילוי
 ףרעדנוהראי ןט-20 ןוצ שעאפ רעשיליוב

 -רָאי ןטס"20 ןופ טעָאּפ רעשיליוּפ רעטסערג רעד זיא םיוווט ןַאילוי
 עשילמיה וצ ,ןביוהעגפיוא ןוא טיינַאב ,טרעכיײרַאב טָאה רע .טרעדנוה

 רעייטשייב ןסיורג ַא ןגָארטעגנײרַא ןוא עיזעָאּפ עשילױוּפ יד ,ןטייקכיוה

 ,רוטַארעטיל רעד ןופ ןרנַאשז ערעדנַא ליפ ןיא

 ןוא רַאפ ןיא ,ןבָאה רעדניק ןוא עכעלטנגוי ,ענעסקַאוורעד ןענָאילימ
 -רעד ,רעשיטסינַאמוה-ףיט ןייז טימ טקיצטנַא ךיז ,ןלױּפ ןקידהמחלמכָאנ
 ,טלַאהניא ןוא םרָאפ ןיא יינ ,גנופַאש רעקיסייב לָאמטּפָא ןוא רענעביוה
 ןופ ןרענוד טימ .םורַא ןופ טייקליטש יד ןסירעצ רע טָאה םערוטש ַא יו
 ,םע"זומה םעד ,ןפורעג ןוא טקעוװעג רע טָאה ןקורדסיוא ןוא ןעקנַאדעג עיינ
 ,תמא ןוא רשוי ,טייקיטכערעג רַאפ ףמַאק וצ ,"ןשטנעמ ןטושּפ, םעד

 סָאד ןעוועג, רקש ןוא ןגיל םעד ,עטכעלש סָאד טלטייטעג טָאה רע
 רַאפ ,קלָאפ ןשילױוּפ ןופ ןעמָאנ ןיא ?טנָאמעג קיטומ טָאה סָאװ ,ןסיוועג
 רע ןכלעוו ןופ ,קלָאפ ןשידיי ןופ ןוא ,ןטלַאהעג ךיז טָאה רע ןוז סנכלעוו

 .טנָאמרעד קידנעטש סָאד דובכ טימ ןוא טמַאטשעג טָאה

 רעד ןופ קנַאב-לוש רעד ףיוא ךָאנ ףיוא ןעמוק רעדיל עטשרע ענייז
 רעליש ןעוועג זיא רע רעכלעוו ןיא ,שזדָאל ןיא עיזַאנמיג-רענעמ רעשיסור

 ,1914-1904 ןרָאי יד ןיא

 טלעוו-ףושיכ , רעד ןיא טריפעגניירַא םיא טָאה עכלעוו ,עטשרע יד
 םיא טָאה סָאװ (1עמַאמ עשידיי ןייז ןעוועג זיא "ןעגנַאלק-רעטרעוו ןופ
 -ּפָאנָאק ,יקצַאװָאלס ,שטיוועקצימ ןופ רעדיל טריטיצער ךָאנ דניק סלַא

 טָאה עכלעוו ,טפַארק-סיוטש יד זיא ,אפוג ןעמיווט טול רעבָא .ַאקצינ
 רעדיל טימ ךּוב ַא ןעוועג ,עזומ עקידנעלמירד יד םיא ןיא טקעוועגפיוא
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 .ףַאטס דלָאּפָאעל .טרעדנוהרָאי ןטס"20 ןופ רעקיריל ןשילוּפ ןסיורג ןופ

 : תונורכזא ענייז ןיא םעד ןגעוו טביירש רע

 -רעדילק ספַאטס טנַאה ןיא ןלַאפעגנײרַא רימ זיא 1910 טסברַאה;

 "ולח , ..טנעיילעג לָאמַא ךָאנ ...םה ...טנעיילעגרעביא בָאה ךיא ."גנולמַאז

 ןעגנולשעג ןוא "לגייפ-למיה יד; ,"גָאט-המשנ רעד , ,"טפַארק ןופ תומ

 ,טנפעעג רימ רַאפ ךיז טָאה טלעװ עיינ ַא .ןעקנַאדעג-רעביוצ עיינ (דליוו)

 ?טגלָאפעגכָאנ ךימ ןוא רעכיב יד ןופ ןעגנורּפשעג ןענייז רעדיל

 ספַאטס ןופ סעמעט יד טול ,טסיזַאנמיג רעקירָאי-16 רעד ןוא

 -סוטַארַאזק ןיא ןעלרעוו ןופ קיריל רעד ןיא ךיז טפיטרַאפ (2 ןעגנופַאש

 ,עטעג ןופ קרעװ יד ןיא ,ןָאטַאלּפ ןופ "ןָאדעפ, ןיא ,עשטינ ןופ *?ַארט

 ,םיא ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סעשילרעטסיוא סעּפע , ןוא .ענייה ןוא רעליש

 סע ךיז טָאה ױזַא ןוא .ןעמַאלפ ןיא ןעייטש ןבעל סָאד ןוא טלעו יד

 .ןביירש טמענ רע .ןבױהעגנָא

 ,רעקשטיגני רעד טקיש ,רעדיל ענעגייא טימ טפעה ןטשרע םעד

 -233 םעד -- "רעזייוו-געוו ןוא רערעל ןסיורג; ןייז ,טעָאּפ רעקירָאי7

 .ףַאטס דלָאּפָאעל -- רעקיריל ןשילױּפ ,ןטמירַאב ןיוש רעבָא ,ןַאד ןקירָאי

 טימ ןטייז ריפ עצנַאג ףיוא ןבירשעג ווירב ַא ,רעפטנע ןַא טמוק'ס ןוא

 ליפ ךיא ..ןביירש רעטייוו טגנידַאבמוא טספרַאד , .תויתוא עקניניילק

 םי ןייק לָאמנייק טעװ טנגוי רעד ןיא טשינ טמערוטש'ס רעװ ...טנַאלַאט

 ןייד ,ורמוא רעכעלרעניא ןייד, ."רעסַאװ לסיש ַא סנטסכעה ,ןייז טשינ

 "טָאג ףיוא טסרעיול וד זַא ,זיװַאב ַא זיא טייקנסירעצ

 :ןעמָאנ םעד גנולמַאז-רעדיל עטשרע סמיווװט טגָארט ךיוא רַאפרעד

 םיוווט רעקירָאי-16 רעד סָאװ ,טּפַאשטנַאקַאב יד .?טָאג ףיוא ןרעיול סָאד;

 רעסיורג ַא ןיא טלדנַאװרַאפ רעטעּפש ךיז טָאה ןפַאטס טימ ןסָאלשעג טָאה

 .ףוס ןזיב ןטלַאהעגנָא טָאה סָאװ ,טפַאשטניירפ רעטנעָאנ ןוא רעכעלנעזרעּפ

 סָאװ ,רַאטנוב ַא יװ ,ףיוא םיווװט טמוק רעדיל עטשרע יד ןיא ןיוש

 לֵא'ס קיטכעמ יװ ,ןטכעלש םעד רַאפ ךיז ןגיוב טשינ, לָאמנייק טעוװו

 ,"ןייז טשינ

 ןרָאי עטסגניי יד ןופ טָאה ,"שזדָאל ןשירַאטעלָארּפ; ןופ ןוז רעד ,רע

 ."ןשטנעמ עטכעלש ןופ טלעוו עטכעלש יד , ,טכערמוא עלַאיצָאס יד ןעזעג

 עמערָא סָאד ,עיזיוו רעשיטעָאּפ ןייז ןיא ,ןבילבעג זיא ךיוא קיביײא ףיוא

 יד ןיא טקיבייארַאפ סע רע טָאה ,וליפא רעטעּפש ןיוש .דניק רעטעברַא

 :"ןעמולב עשיליוּפ,
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 .ףרַאש ךעלמינפ טימ רעדניק עכיילב (3 עשיטולַאב יד,

 ,עטצינשעג
 ןעיורג-יולב ,ריּפַאּפ ןיד ןופ יו
 ,.רעשזדָאל םעד שוּפיע ןופ ךעלטסנעּפשעג
 קילב ןטלַא ,ןטסורב ענעלַאפעגנייא טימ
 ךעלפיש ענעריּפַאּפ ןזָאל יז

 ,"קָאטשניר ןקיצומש םעד רעביא

 רעדניק עמערָא ןופ טלעװ יד זַא ,גנוי רָאג טייטשרַאפ םיוווט ןוא
 ,ןייועג ןוא טעבעג ךרוד טשינ טיובעגרעביא ןרעוו ןָאק ןשטנעמ ןוא

 ,ףמַאק םענעסיברַאפ ,ןפרַאש ןיא רָאנ

 טביירש ,ןטלעטשעגנָא-קנַאב רעשזדָאל ,ןשידיי ןופ ןוז רעד ןוא

 ; רָאי 17 וצ

 רעדיילק ענעסירעצ ןיא רעלטעב יעה;

 ! קילג רימ סיורג ַא -- ןרערט טסיגרַאפ

 ,רעדורב ,ןענייו טשינ ןעק ךיא

 ,"קילב ןוא ןטסיופ עניימ לייב ךיא

 "טדייל ןוא טפַאש סָאװ, שטנעמ-סקלָאפ םוצ ףור-ספמַאק רעד טָא
 ןייז ןיא טּפַאלק רע סָאװ ,זיולב טשינ .לָאמנייק ןיוש ןעמיוווט טזָאלרַאפ
 רעשישטייד רעד ןעוו .ןכַארּפש ליפ ןיא ףיוא םיא טּפַאכ רע רָאנ ,ץרַאה ןגייא
 ,רעביא ךיילג םיוווט סע טצעז ,"רעסעמ, דיל סָאד טביירש ,לעטרָאב טעָאּפ

 :עקידנגלָאפ זיא ץנעטנעס-טּפיוה יד

 ,טפעשעג ,גנומענרעטנוא ,זיוה ַא טָאה'ס רעוו;

 .ןדייל ןָא ,ןפָאלש ןעק קיאור
 ,טיורב ןייז ןבָאה טעװ ,קלָאפ סָאד ןמז"לכ

 "ףדיינש וצ רעסעמ טימ םיא ידכ

 ןיוש סָאװ ,טעָאּפ רעשילוּפ רעטשרע רעד םיוווט זיא ךיוא רַאפרעד

 רעטעּפש .יקסוָאקַאיַאמ ןופ רעדיל עטסנעש יד רעביא רע טצעז 1922 ןיא

 :("ןטפירש עשיַאזָארּפ , יד ןיא) םעד ןגעוו רע טביירש

487 



 ןליוּפ ןיא ןעוועג ןיב ךיא סָאװ ,ץלָאטש ןוא דובכ רעסיורג ןיימ זיא'ס

 זַא ןיימ ךיא ןוא ,יקסוָאקַאיַאמ טצעזעגרעביא טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד

 ."טּפָאריײא ןיא רעטשרע רעד ךיוא

 ,עמעָאּפ עשיריל עטשרע יד סָאװ ,לַאפוצ ןייק טשינ רעכיז זיא'ס ןוא

 ןקלָאװ רעד, ןעוועג זיא יקסווָאקַאיַאמ ןופ טצעזעגרעביא טָאה םיוווט סָאװ

 :טפור טעָאּפ רעד ווו ,"ןזיוה ןיא

 ,טמוק;

 ,עטרעטַאמראפ

 ,עקירעגנוה

 ,עקינעטרעטנוא

 ןשטנעמ עטרעיוזעגנייא ץומש ןטקיזיױלרַאפ ןיא

 ! טמוק

 סקיטסניד ןוא סקיטנָאמ יד

 ."םיבוט-םוי ףיוא ןברַאפרעביא טולב טימ ריִמ ןלעוו

 זיולב טשינ גנורעּפרעקרַאפ יד יקסווָאקַאיַאמ ןיא ןעזעג טָאה םיוווט

 טָאה סָאװ ,לוקרעה ןשינַאטיט ַא ךיוא רָאנ ,עיצולָאװער-רעבָאטקָא רעד ןופ

 -ןיא םעיינ ַא טימ עיזעָאּפ ערענָאיצולָאװער עקיטכטמ ,עיינ ַא טכַארבעג

 ןופ טסילָאסיטּפױה םעד; םיא ןיא ןעזעג טָאה רע .זרעפ םעיינ ןוא טלַאה

 רעד ןופ רודַאבורט ןוא רעגערט-ןענָאפ ,רעקיוּפ םעד -- רָאכ-ןענָאילימ

 ."שינעעשעג רעקיטייצטנייה ,רעטסערג

 ןעמיווט ףיױא טעָאּפ ןרענַאיצולָאװער ,ןסיורג ןופ גנוקריווסיוא יד

 רעשירַארעטיל רעכייר ןייז ןופ ןרנַאשז ליפ ןיא זיולב טשינ רימ ןליפ

 טימ ןָאט ןשימעלָאּפ ,ןפרַאש ןוא טסײג-ספמַאק ןייז ןיא ךיוא רָאנ ,גנופַאש

 "ךשוח, רעשיטימעסיטנַא-שיטסיסַאר רערענָאיצקַאער ,רעשיליוּפ רעד

 ."טָאטש

 םוצ, :ןעמיוװט ןופ דיל עטמירַאב סָאד ךיז טזייווַאב 1929 ןיא

 :טרָאד ןענעיײל רימ ."שטנעמ ןטסָארּפ

 גנודלעמ ַא רעדיוװ ןעוו,

 ,טבעלקעג רעיומ םוצ

 ,ריד ןגָאזנָא טעװ
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 ..ןענערב ןוא ןדרָאמ ,ןסיש טסלָאז

 ,דנַאל ןדעי ןופ טניירפ ןסיוו ייז

 ןרָאג טשינ ךיז זָאל ןוא טכַארט

 ןרַאה עקיביילטעפ ,ייז ריד ןפור סָאד

 ,טצירּפשעצ ךיז דרע רעד ןופ טפַאנ טָאה ץעגרע
 ..ןרַאלָאד ןוא דלָאג טרָאד טריּפשרעד ןבָאה ייז ןוא

 סָאג ןופ קורב ןיא סקיב יד ךערבעצ

 ."טפַאנ רעד סרעייז ,סנייד זיא טולב סָאד

 טָאה ,בױר ןוא תומחלמ ןגעק טסעטָארּפ רעקימַאלּפ ַא ,דיל סָאד

 "רעד, ןטסעטָארּפ ןופ םערוטש ַא ,ןלױּפ ןקידהמחלמרַאפ ןיא ןפורעגסױרַא
 ןשיטסישַאפ"שיקעדנע-"?שיטָאירטַאּפ; םעד דצמ ןליװקשַאּפ ,"ןעגנורעלק
 ןופ עיצַאנימרעטסקע יד ןרעדָאפ זיב ןעגנַאגרעד וליפא זיא סָאװ ,רעגָאל
 סלַא רימָאל .רעכיב ענייז עלַא ןופ עפיַאד-ָאטיױא ןכעלטנפע ןַא ןוא רבחמ
 -ַאטסעּפינַאמ עשיטָאירטַאּפ, יד ןופ "לרעּפ, עכעלטע ןעגנערב ליּפשיײיב

 ."קיוועשלָאב ןוא (4יַאלדוג ןקידּפצוח ןגעק זיורבפיוא ןוא סעיצ

 ןַאד טָאה ַאקשולַאג ףעװי טעָאּפ רעשיקעדנע "רעלַאנָאיצַאנ; רעד

 ץשיליוּפ יד, : (1932 ןופ 6 .רנ) *ַאקצַארעטיל ַאטעזַאג, רעד ןיא ןבירשעג

 ץלַא ןגָאלשעג ןבָאה רעדיל סמיווװט ,טכרַאּפרַאפ ןרָאװעג זיא עיזעָאּפ
 ,"הפצוח רעשיטסיװעשלָאב ןופ ןדרָאקער

 םענייא ןיא .דיל ַא ןיא ךיוא ןעמיווט ןפירגעגנָא טָאה ַאקשולַאג

 : רע טביירש "ןרוועדעש; ענייז ןופ

 ,טעָאּפ רעטשיכעצ ךיז ביולרעד טשינ,

 ..להק ןוא שרדמ'תיב ןופ טקישעג

 ןָאט ץילב ַא סעיּפילש ענייד רַאפ טעװ דרעווש ןיימ

 ."תואּפ ענעטלַאהַאב ענייד ןרעשוצ ןוא

 -ץָאּפ; ןוא טימעסיטנַא רעשיגָאלָאָאז רעטמירַאב-קירעיורט רעד ןוא

 -ַאנ לשימ , רעד ןיא טָאה ,יקסנישטַאװָאנ ףלָאדַא ,"טסיטעלּפמַאּפ רעשיט

 םוצי רעדיל יד רַאפ, :ןבירשעג (קנַאדעג רעלַאנָאיצַאנ) י"ַאװָאדָאר

 "וט ןַאילי) רבחמ רעד ףרַאד "ןלַארענעג יד וצ; ןוא "שטנעמ ןטסָארּפ
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 ,גייווצ ַא ףיוא ,ּפָארַא ּפָאק םעד טימ ,ןעגנעה ךָאװ ןייא שטָאכ (.ג .ט ,םיוו

 ."טנידרַאפ סע סָאה רע

 ןבָאה ןעמיווט ןגעק סעקַאטַא עשירעסערפ-ןשטנעמ עקיצומש יד

 ןקידהמחלמרַאפ ןופ דָאירעּפ ןקירָאי-20 ,ןצנַאג ןופ ךשמ ןיא ןגיוצעג ציז

 -עגנָא ןטסניממַא רעד ,טערב-ליצ עטשרע סָאד; ןעוועג זיא רע .ןליױּפ

 ןעוועג זיא "ןכערברַאפ-טּפיוה , ןייז .רעטכיד ןוא רעביירש רענעפירג

 ,םַאטשּפָא רעשידיי ןייז םעלַא רַאפ ּרָאנ ,גנופַאש ןייז זיולב טשינ

 ןופ ןיירּפ ןשירַארעטיל םעד ןעמוקַאב 1928 ןיא טָאה םיוווט ןעוו

 רעשיקעדנע רעד ,רעקיטירק-רוטַארעטיל רעד טָאה ,שזדָאל טָאטש רעד

 :"יקסנעליוו קיננעישזד, ןיא ןבירשעג ,יקסניוויצ ווַאלסינַאטס טסילַאנרושז

 טביירש סָאװ ,טעָאּפ רעשידיי ַא רָאנ ,רעשיליוּפ ןייק טשינ זיא סָאד

 רעכלעוו ,ןלַאירעטַאמ-ביירש ןופ רעמערק ַא ןופ ןוז ַא ,שיליוּפ טכעלש

 "ןףשטיוועקצימ שיגָאלָאָאז טסַאה

 ןופ 6 .רנ ןיא טָאה "ַאװָאדָארַאנ לשימ, טפירש-טייצ עשיקעדנע יד

 "ָציִלעפֶא רענעכָאטשרעד, רעד ןגעוו דיל סמיווװט זַא ,ןזיוועגפיוא 4

 ,המקנ קידנעטש טכוז סָאװ ,טסייג-דומלת ןופ טקודָארּפ ַא זיא

 5 לא
3 

 סלַא ,םיוװט טגָאמרַאפ טָאה עדריו ןוא רעיודסיוא ,טומ לפיוו

 טשינ ,ןכָארבעג טשינ ךיז עגר ןייק ףיוא טָאה רע זַא ,שטנעמ ןוא רעטכיד

 רעקיסייב ןייז טימ טריקַאטַא-ןגעק ץלָאטש רָאנ ,ףמַאק םעד ןבעגעגפיוא

 ,טנַאלַאט ןוא עיצידורע ,קיגָאל ןוא עינָאריא

 -ילױּפ רעד ןופ ןפירגנָא יד ןגעק עוויסנעפָא-רטנָאק עשימיוווט יד

 רוועדעש ַא זיא ,רעקיטערָאעט ןוא ןגָאלָאעדיא עריא ,?טָאטש-ךשוח , רעש

 -לוק ,עריטַאס רעקיסייב ןוא רעפיט ,המכח ןופ קרעוװ-טסנוק ַא ךיז רַאפ

 .ץנעגילעטניא ןוא רוט

 -ימעסיטנַא ,רעװעקָארק רעד ןופ רָאטקַאדער םעד טרעפטנע םיוווט

 :ןַאקשולַאג *ַאקצַארעטיל ַאטעזַאג, רעשיט

 ןפָאלש עשז'ייג ,דיל ןיא טגנילק'ס יוװ ,ַאקשולַאג ןיימ ,ַאקשולַאג;,

 -נוא תואּפ ענעטלַאהַאב-קיטכיט עניימ וליפא .(טעב ןיא) ?ַאקשזול ָאד;
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 -ץָאּפ רעשיליוּפ רעד רַאפ טרעוו ןרעסערג ַא ןבָאה ,עקלומרַאי רעד רעט
 ,"סקוװנָא-רָאה ןשירַא ןצנַאג רעייז טימ רעדיל ערעייא עלַא רעדייא עיז

 יקסוװעלישַאװ ןוא יקסניוויצ ןטסיצילבוּפ עשיקעדנע יד רעפטנע ןיא

 : םיבוט טביירש

 -עקצימ וצ האנש רָאפ רימ ריא טפרַאװ ?ץכעביירש , רעייא ןיא;
 ריּפמַאוו; ַא ןיב ךיא זַא ,ףיוא ריא טזייוו ,םילובלב ערעדנַא ןשיװצ .ןשטיוו

 סעּפע טשינ זיא ,דיל ןיימ ןיא ,טעליטש רעד לייוו ,רעגיוז-טולב ןוא
 ןדיי רעכלעוו טימ לדָאנ יד רעדָא ,טחוש ןופ רעסעמ סָאד יװ ,שרעדנַא
 "רעוו ענעסירעגסיוא ךרוד ,סָאד ריא טָאה ןזיוװַאב ןוא ."עיטסָאה יד ןכעטש
 ,פָארּפ זַא ,ןפוא ןבלעז םעד ףיוא ןזייופיוא ןעק ךיא .טסקעט ןופ רעט
 ןטלָאשעג טָאה שטיוועקצימ זַא ,טרעלקרעד ךוב ןייז ןיא טָאה יקסניוויצ
 רעד ףיא :עטיב !טביירש סָאד וװ .דנַאלרעטָאפ ןוא קלָאפ ןייז ,טָאג

 ףיוא ,"רערעטסעל, טרָאװ סָאד ךיז טניפעג ךוב סיקסניוויצ ןופ 28 טייז

 רעד ףיוא ,"סָאה ךיא, 22 טייז רעד ףיוא ,"שטיוועקצימ, 93 טייז רעד
 ,ןלױּפ; -- 104 טייז

= 

 "ידריוו ַא ךיוא רָאנ ,טעָאּפ רעסיורג ַא זיולב טשינ ןעוועג זיא םיוווט
 ןעוועג טשינ זיא ךעלשטנעמ זיא סָאװ ,ךַאז ןייק .שטנעמ רעצלָאטש ,רעק

 רעד ןעקנָאשעג ךיוא טנַאלַאט ןדנזיורב ןייז טָאה רע ."דמערפ םיא רַאפ
 .שטנעמ ןופ ךַאז

 רָאנ ,קַאלָאּפ רעסיורג רעד זיולב טשינ ןביילב רע טעװ רַאֿפרעד

 -עטיל עקיטרַאנדישרַאפ ,עלופטכַארּפ ןייז .קלָאפ ןשידיי ןופ ןוז רעד ךיוא

 ,רעביירש ,ןטעָאּפ עשידיי ןריסערעטניארַאפ ףרַאד גנופַאש עשירַאר

 .רעצעזרעביא

 ןיירַא ןעייג ףמַאק ןוא ןבעל ןייז ,קרעו עכעלברעטשמוא סמיוווט

 ןייז ןביילב טעװ ןוא ןעוועג זיא רע .קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא

 ,ץלָאטש

 ןייז ןופ ןעגנוכיירגרעד יד טימ זיולב טשינ טנידרַאפ סָאד טָאה רע

 תעב ךיוא רָאנ ,ןלױּפ ןקידהמחלמרַאפ ןיא גנולעטש ןוא גנוטלַאה ,רעדעֿפ

 .גירק ןכָאנ ןוא המחלמ-רעלטיה רעמַאזיורג רעד
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 יטנַא ןוא םזיסַאר ,םזישַאפ םעניורב ןגעק *זיקַא'שז , רעקיטכעמ ַא

 -ַארגימע ףיוא ןבירשעג ,לקיטרַא ךעלברעטשמוא סמיוווט זיא ,םזיטימעס

 ."ןדיי עשילױּפ רימ,, .נ .א ,(1942) עקירעמַא ןיא ,עיצ

 ןכעלשטנעמ ןופ ףור ןשינַאטיט; םעד ןגעװ טָאה גרובנערע ַאיליא

 :ןבירשעג "ןסיוועג

 ןסע ןוא ןפָאלש טנעקעג טשינ ,טלסיירטעגפיוא ןרָאװעג ןיב ךיא;

 -שטנעמ-ףיט םעד טנעיילעג בָאה ךיא ןעוו ,טלייבעג ךיז ןבָאה ןטסיופ יד

 ןבָאה עלַא .טלעװ רעד טקישעג טָאה םיוװט רע סָאװ ,טסעטָארּפ ןכעל

 טנעקעג טשינ סָאד טָאה זדנוא ןופ רענייק רָאנ ,רע סָאװ ,סָאד טליפעג רימ

 ."ץרַאה ןיא רעייפ ליפ ױזַא טימ ןקירדסיוא

 :גנולעטשטסעפ ַא טימ זיקַא'שז ןשיטַאמַארד ןייז ןָא טביוה םיוווט

 -גנערטש ןיימ זיא סָאד .רימ טלעפעג ױזַא לייוו ,קַאילָאּפ ַא ןיב ךיא;

 ןוא "ענעריובעג, ףיוא ןקַאילָאּפ ןייק טשינ לייט ךיא ...ןינע רעטַאוװירּפ

 -עג טשינ ןוא ענעריובעג יד רַאפ רעביא סָאד זָאל ןוא "ענעריובעג-טשינ,

 .."ןטסירעלטיה עשימייה-טשינ ןוא עשימייה יד ,ןטסיסַאר ענעריוב

 -ַאנ רעדָא ,טעטילַאנָאיצַאנ ןיימ ןדנירגַאב טפרַאדעג טלָאװ ךיא ןעוו

 לייו ,תוביס עטסכַאפנייא יד בילוצ קַאילָאּפ ַא ךיא ןיב ליפעג ןלַאנָאיצ

 יז טָאה עיזעָאּפ רעד ןופ גנורעטישרעד עטשרע יד ןעמוקעג זיא'ס ןעוו

 סָאד -- גנופַאש עשיטעָאּפ יד .רעטרעוװו עשילוּפ טימ ןדָאלעגסױא ךיז

 ערעדנַא םוש ןייק ןיא ךעלגעמ טשינ זיא -- ןבעל ןיימ ןיא עטסקיטכיוו

 יד לייו ,קַאלָאּפ ַא ןיב ךיא .קיסילפ ןדער יז לָאז ךיא וליפא ,ךַארּפש

 ןוא ,סורטיצ ןוא עמלַאּפ יד יו רעטנענ רימ ןענייז עברעוו ןוא עזערעב

 ןיב ךיא ..ןעווָאהטעב ןוא ריּפסקעש יװ רערעייט ןעּפָאש ןוא שטיוועקצימ

 וצ יװ ,רעסערג זיא ,ןטסישַאפ עשילױוּפ יד וצ האנש ןיימ לייוו ,קַאלָאּפ ַא

 ַא יװ ךיא טכַארטַאב סָאד .ןטעטילַאנָאיצַאנ ערעדנַא ןופ ןטסישַאפ יד

 .טײקשילױּפ ןיימ ןופ טפַאשנגייא עקיטכיוו רָאג

 ןרעדָא יד ןיא סָאד ..טולב בילוצ "7 ןדיי רימ עשזסָאװרַאפ ָאט;

 .טפַאז רעכעלבייל ַא זיא (טולב) עטשרע סָאד ..ןרעדָא יד ןופ סָאד ןוא

 ןיא טעטש טלדנַאװרַאפ ןטּפַאשנגייא ערעדנַא טולב םעד וצ טביירש'ס רעוו

 רעריפ רעד סָאװ ,טולב עטייווצ סָאד ...ןשטנעמ ןענָאילימ סיוא טכעש ,שַא

 "ימ ןופ ...טייהשטנעמ רעד ןופ סיוא טּפַאצ םזישַאפ ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןופ

 ("טולב שידיי, ןייק טשינ) ןדיי יד ןופ טולב סָאד ןוא ...עטעדרָאמרעד ןענָאיל
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 "רוטש ַא ןיא ףיונוצ ךיז טסיג ןוא ןעמָארטש עטסטיירב יד טימ טסילפ

 ,תוליבת יד רעביא (5 הליבת יד ךיא םענ ןדרי םעד טָא ןיא ...ךייט ןשימ

 ךימ טמענ .ןדיי יד טימ טפַאשרעדורב עשירעריטרַאמ עסייה ,עקיטולב יד

 "רַאפ ןקידלושמוא םעד ןופ תופתוש ןטפַאהנרע םעד ןיא ,רעדירב ןיירַא

 טנייה ןופ ךיא ליוו ,לּפמעט םעד טָא וצ ,הליהק רעד טָא וצ .טולב םענעסָאג

 (6"ַאָאק סירָאלָאד דיי; -- ןופ גנַאר רעד -- גנַאר רעד טָא .ןרעהעג

 טָאה סָאװ ,קלָאפ םעד ךרוד טעָאּפ ןשיליוּפ םעד ןרעװ טלייטעגוצ לָאז

 ."ןבעגעגסיורַא םיא

 : רע טביירש *עמַאמ , .נ .א עמַאמ ןייז טעמדיוועג דיל םעד ןיא

 םלוע:תיב רעשזדָאל ןפיוא;

 םלוע-תיב ןשידיי ןפיוא

 עמַאמ ןיימ ןופ רבק ַא ָאד זיא

 .עמַאמ עשידיי ןיימ

 טסישַאפ רעד ןסָאשרעד ריא טָאה'ס

 ,רימ ןופ טכַארטעג טָאה יז ןעוו

 טסישַאפ רעד ןסָאשרעד ריא טָאה'ס

 ."רימ ךָאנ טקנעבעג טָאה יז ןעוו

 טרעדנוהרָאי ןטס-20 ןופ טעָאּפ רעשיליוּפ רעטסערג רעד זיא םיוווט

 "יפ ךיוא רָאנ טלַאהניא ןוא טסנוק רעשיטעָאּפ ןופ ןיז ןיא זיולב טשינ

 רעשיליוּפ רעד ןופ רענעק רעקיטײזלַא רעשינַאטיט רעד זיא רע .עיגָאלָאל

 .ךירטש ןוא טייקיגיוב ,טפַאשנגײא ,רעטיצ ריא רעדעי ןעק רע .ךַארּפש

 ינדייל ,עקינייזנגעק ַא ףוס ןזיב ןעוועג זיא ךַארּפש רעד ןוא םיא ןשיווצ

 רע טָאה טפַאשנדײל רעקיצרַאה ןוא טייקכעלטרעצ טימ .עביל עכעלטפַאש

 "ױּפ רעד ןיא ,דנַאלרעטָאפ ןיימ ןיאק :עביל רעסייה רעד ןגעוו ןבירשעג

 ךַארּפש יד ןוא ,(?עינזישטשלָאּפ עינישטיִא יעיָאמ'וו;) "ךַארּפש רעשיל

 טלדנַאװרַאפ טָאה רע ןכלעוו ,ףָאטש -רעדנווו רעד םיא רַאפ ןרָאװעג זיא

 | .ןעגנַאלק ןוא רענעט עטפושיכרַאפ ןיא

 יו ,טשינ ךָאנ טָאה טעָאּפ רעשיאעּפָארײא ןוא רעשיליוּפ םוש ןייק
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 ,רעטרעװ ןופ ליּפש-רעבױצ ןשיטסַאטנַאפ ןיא דיל ןיא ןעגנוזעגסיוא ,רע
 טעברַא ןופ ,ןישַאמ ,לגיופ ,טניוװ ןופ ךַארּפש יד ןלַאקָאװ ןוא ןטנַאנָאסנָאק
 ,ןפַאש ןוא

 ןופ ךערּפשעג סָאד , ,"ןטניוו ייווצ , יװ ,ענייז רעדיל עטמירַאב יד
 ..ַא .א "ךעטער רעד, ,"ויטָאמָאקָאל יד, ,"ָאידַאר-לגיופ רעד; ,"לגייפ
 ןופ לרעּפ עטסנעש יד סלַא רוטַארעטיל רעשילױוּפ רעד ןיא ןיירַא ןענייז
 .טסנוק רעשיטעָאּפ

 ןופ ןעמזיגָאלָאענ ןופ רעפעש רעטסרַאבטכורפ רעד ןעוועג זיא רע
 ױזַא טָאה רעטכיד רעשילוּפ ןייק .ןטעָאּפ עשילוּפ עקיטציא-זיב עלַא
 ,ןקורדסיוא ןוא רעטרעװ ענעּפַאשעג-יינ טימ ךַארּפש יד טרעכיירַאב טשינ
 ,םיוווט יו

 -כיד ןוא רעביירש רעשיליוּפ רעטשרע רעד ןעוועג ךיוא זיא רע ןוא
 (1945 ףוס) ןלױּפ ןייק עיצַארגימע רעד ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא סָאװ ,רעט
 רעדיל ןיא טמיורטעגסיוא יינ ַא ןעיוב שיטסַאיזוטנע ךיז טלעטשעג ןוא
 ,רעכעלרעניא ןופ םערוטש םעד רעטנוא טרעטיצ רעדעפ ןייז .דנַאלרעטָאפ

 :רעטרעוו ןיא סיורא ךיז טסייר עכלעוו ,דיירפ-סקלָאפ רעגנוי

 ..עכעלגעטגָאט ,עטושּפ רעטרעוו

 רימ ןיא ךיז ןָא ןדניצ ץנַאלג םעיינ טימ,

 ,גנוװש רעטיור !גַאלּפ רעטעברַא

 !רעטרעדנעעג רָאיַאק !ףיוא טסילב סָאװ ,דרע

 ןיא ברַאפ ןטױר טימ שרַאמ ןיא -- גנילירפ -- עטכישעג

 !ץיּפש

 ,(?"..רעטקַאהעגכרוד רעטסניפ ךרוד געוו-ןענוז ןופ קילג

 ןרעביפ עלַא טימ עיינ סָאד ,עטמיורטעגסיוא סָאד טיוב םיוווט ןוא

 ןיא קיטייצירפ טָאה סָאװ ,ץרַאה ךעלשטנעמ סיורג ןוא המשנ ןייז ןופ

 -עג זיא רע .ןּפַאלק טרעהעגפיוא ,טעברַא ןוא רענעלּפ רעטנזיוט ןופ ןערב

 .רָאי 59 ןופ רעטלע ןיא ,1953 ןיא טכירעגמוא ןברָאטש

 רע זיא גנופַאש רעשירַארעטיל ,רעכייר ןייז ןופ ןרענַאשז עלַא ןיא

 קיבײא טעװ סָאװ ,ןרעטש רעקיטכיל ,רעסיורג רעד ןבילבעג ןוא ןעוועג

 םעד ןזייו ןוא ןפור ןוא קרעװ ןוא טרָאװ ןופ רעביוצ םעד טימ ,ןטכייל

 :ןשטנעמ עכעלרעה ןוא עטוג טימ טלעוו רעקינוז ַא וצ געוו
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 ..לרוג ןעמַאזניימעג ןופ םירבח,

 ..םַאזניימעג ַא זיוה ַא ןעיוב רימ

 גנוטסעפ עקיטכעמ ַא ןעיוב רימ

 ,טנעה-רעטעברַא ןענָאילימ רימ

 רעצרעה עטושּפ ןענָאילימ

 ."טקינייארַאפ ץרַאה ןייא ןיא

 גָאלָאקעניג ןשידיי רעוועשרַאו ןופ רעטסעווש ַא ןעוועג זיא יז (

 ןופ רעטָאפ םעד ,יקסווָאקורק ווַאלסינַאטס ,טסיטנַארעּפסע ןטסווװַאב ןוא

 םעד קנַאדַא .יקסווָאקורק שזימישזַאק רָאיטקַא ןקידהמחלמרַאפ ןטמירַאב

 ָאטנַארעּפסע טנרעלעגסיוא ךיז טוג םױװט טָאה ,טסיטנַארעּפסע-רעטעפ

 .ףַאטס דלָאּפָאעל ןופ רעדיל ךַארּפש רעד ןיא טצעזעגרעביא ןוא

 ַא .א עטעג ,עשטינ ,ןעלרעוו ןגעוו ןבירשעג טָאה ףַאטס (2

 -המחלמרַאּפ ןיא ןָאיַאר-רעטעברַא רעטסמערָא רעד -- טולַאב 6

 | ,שזדָאל ןקיד

 ,.ךיי ןופ גנונעכייצַאב עשיליוּפ ,עשיטימעסיטנַא ןַא (4

 .גנובלַאז ןופ ןיז ןיא הליבת .הליפת טשינ ןוא הליבת 5

 ,"תורצ ,גָאטיװו בילוצ, 6

 "יירעגסיוא; דיל ןופ 06
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 - קאשטראק שונאי

 שסינאמוה |וא גאגאדעפ דעד

 ,טכַארבעגמוא עיטסעב עשיצַאנ יד םיא טָאה 1942 טסוגיױא ןט-5 םעד

 גנוטיידַאב יד טקרַאטשרַאפ ךַאפליפ רָאנ ,טכַאװשעגּפָא טשינ טָאה טייצ יד

 -ַאב ןצנַאג ןטימ ןגעקטנַא ןעגנַאגעג םיא זיא רע .טױט-רעריטרַאמ ןייז ןופ

 .ץרַאה ךעלשטנעמ-ףיט ןוא המשנ רעלעדייא ןייז ןופ ןייזטסווו

 טָאה רע רעבָא ,ןבעל ןייז ןעװעטַאר ןופ ןטייקכעלגעמ טַאהעג טָאה רע

 םימותי עכעלקילגמוא יד ,רעדניק יד ןזָאלרַאפ רע ןעק יו .ןפרָאװעגּפָא עלַא

 "גזיוט ווו ,(ןייוועג ןופ לָאט) אכובה-קמע םעד -- ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ

 ?ןייּפ ןוא ןליוק ,רעגנוה ןופ ןלַאפ רעט

 םעד ןעקנַאשעג ,קילג ךעלנעזרעּפ ןייז ,ןבעל ץנַאג ןייז טָאה סָאװ ,רע

 "םיוא רעד ןָא ,ןײלַא ןזָאל ,רַאפעג ןטסערג ןופ קילבנָא ןיא סע לָאז -- דניק

 ?ןשטנעמ ןטנעָאנ ַא ןופ ףליה ןוא טײקמערַאװ רעד ןָא ,רעיצרעד ַא ןופ טכיז

 ןופ עיסימ רעקיליה רעד ןיא ןערב ןכעלטנגוי טימ ךיז טפרַאװ רע -|

 ןופ ןסָאג יד ףיוא ךיז ןרעגלַאװ סָאװ ,םימותי עזָאלמיײה רעטנזיוט ןעועטַאר

 ,(1 ןטסַאק-טיוט ןטכַאמרַאפ, ןטסמַאזיורג ןוא ןטסערג םעד

 עלַא טרימרַאלַא ,עטייו ןוא עטנעָאנ ןופ ןסיוועג םוצ טרילעּפַא רע

 עשיגָאגַאדעּפ עטנעָאנ ענייז ןוא רע .רעטקַארַאכ ןלַאיצָאס ןופ .סעיצוטיטסניא

 ןפרַאד סָאװ ,סנגרָאמירפ עשיטסיטרַא-שירַארעטיל ןריזינַאגרָא ,רעטעברַאטימ

 ןוֿפ רעציטשרעטנוא ןוא טניירפ ןפַאש ןוא טפנוקנייא ןלעירעטַאמ ַא ןבעג

 .דניק-םותי ןשידיי ןכעלקילגמוא

 טיוט ןופ ןעגנוגנידַאב עכעלרעדיוש יד ןיא .רעדנווו טזייווַאב רע ןוא

 רעװעשרַאװ ןיא טריטסיזקע ,קערש ןוא רעגנוה ןטנענַאמרעּפ ןופ ,םוקמוא ןוא

 רעדניק עטזָאלרָאװרַאפ ווו ,זיוה-םימותי ןייז רָאי יירד ןופ ךשמ ןיא ,ָאטעג

 ,םייה עמערַאװ ַא ןענופעג
 ט
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 ,םורַא טמענ רע .רעדניק "ענייז , וצ זיולב טשינ ךיז טצענערגַאב רע
 רע טרינעוװרעטניא ,סיורג זיא רַאפעג יד וװ ןוא עלַא טכיזפיוא ןייז רעטנוא
 .ךיילג

 ,עימעדיּפע ןַא סיוא טכערב ,29 ענלעשזד ףיוא ,זיוה-רעדניק ןיא ןעוו |
 ןוא גנונעדרָא ןייא טריפ רע .גנוריּפנָא יד רעביא ,ָאד ךיוא ,קַאשטרָאק טמענ
 | ,טיוט םעד טגָאירַאפ

 ןופ ןבעל םעד רַאפ גָאגַאדעּפ ןסיורג ןופ לגנַארעג רעשיָארעה רעד
 ןעוועג זיא סָאד .גנוטיידַאב עשיטסינַאמוה-שילַארָאמ ַא רָאנ טשינ טָאה דניק
 ,דנַאטשרעדיװ ןוא ףמַאק ןופ טינשּפָא רעקיטכיוו ַא

 -ָאט ןופ לײטידנַאטשַאב ַא ןעוועג זיא רעדניק יד ןופ גנוטכינרַאפ יד
 ןליו םעד ןטױטּפָא טפרַאדעג טָאה סָאד .ָאטעג ןופ גנוטכינרַאפ רעלַאט
 .ןרעטלע יד שיזיפ ןוא קיטסייג ןכערב ,ןבעל ןופ

 ןעוועג זיא ,ןבעל ןיא ליצ ַא ןעוועג זיא טבעלעג טָאה דניק סָאד ןמז לכ
 -ביירט ַא ןעוועג זיא טבעלעג טָאה דניק סָאד גנַאל יו .ןבעל וצ ןעמעוו רַאפ
 ,סנַאטסיזער ןוא רעיודסיוא רַאפ לומיטס ַא ,טפַארק

 רעטשרע רעד ןיא ,רעדניק עשידיי ןופ דרָאמ-ןסַאמ רעשיצַאנ רעד
 טָאה ,עיצַאנגיזער ןוא עיטַאּפַא רעמָאקלופ וצ ןריפרעד טפרַאדעג טָאה ,ייר
 עיצַאנימרעטסקע עלַאטָאט יד זַא ,עיטנַארַאג עשיגָאלָאכיסּפ יד ןייז טפרַאדעג
 ,"גנונעדרַא ןוא ור ןיאש טריפעגכרודַא ןרעוו ןענעק טעוװו

 "ייז ,דניק ןופ גנוטער רעד רַאֿפ ןעגנואימַאב עשיטַאמַארד סקַאשטרָאק

 -יוו ןוא רעיודסיוא םעד רַאפ ,ָאטעג ןופ המשנ רעד רַאפ ףמַאק ַא ןעוועג ןענ

 ,קלָאפ ןופ דנַאטשרעד

 -ַארקָאס ַא טימ .טנעמָאמ ןטצעל ןזיב ,טנעװקעסנָאק םיא טריפ רע ןוא

 רעדניק יד טימ ךיז ןלעטש ןופ לעפַאב םעד ףיוא רע טמענ טייקיאור רעשיט

 .ץַאלּפ-גַאלשמוא םעד ףיוא

 "רעד רע .רעטעברַאטימ ענייז עלַא ןופ גנוטַארַאב ַא ףיונוצ טפור רע

 ןזומ ייז .רעיצרעד ןוא גָאגַאדעּפ ַא ןופ ןטכילפ יד ןגעוו ,לָאמַא ךָאנ ,טנָאמ

 דובכ ןכעלשטנעמ ןופ ,עביל-רעטומ ןופ גנורעפרעקרַאפ יד דניק ןרַאפ ןייז

 ,"ריצַאּפש; ןסיורג ,ןטצעל רעייז ףיוא ןעייג רעדניק יד .ץלָאטש ןוא

 רעד רעטנוא גנַאזעג טימ ייר רעד ןיא טלעטשעגסיוא לָאמ עלַא יװ ןוא

 .םיורט ןוא גנונפָאה ,טייקנייר רעקיטסייג רעשרעדניק ...ןופ ןָאפ רענירג

 -ָאפ ןוא רעזייוו-געוו ,טייקרעכיז רעייז -- רע .ץיּפש ןיא טייג רע ןוא

 טגָארט ,(2 טולב טימ ןפירט סָאװ ,ןסַאג-ָאטעג ענעקָארשרעד יד רעביא .רעט
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 רעד ןפרָאװעג שטנעמ ןופ ףורסױרַא רעד זיא סָאד .גנַאזעג ןעצלָאטש ַא ךיז

 | ,דיסָאנעג ןוא טייקדליװרַאפ ,ןכערברַאפ ןשיטסישַאפ םעד -- היח

 טָאה עיטסעב יד ביוא ךַארּפשסיױא ןייז ןיא ןעוועג רע זיא קרַאטש יו

 רעצלָאטש רעד .ןריטולַאס ןעמונעג ןבָאה רעדרעמ יד .ןָאטעג-לקַאװ ַא ךיז

 רעוא : טגערפעג טרעדנווורַאפ ןוא שטייב יד טזָאלעגּפָארַא טָאה ריציּפָא- ס.ס

 "? שטנעמ רעד זיא

 ןופ רָאנ ,ןייזטסוװַאב ןופ טשינ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,רעטרעוו טימ ןוא

 ,ןקַאשטרָאק ןדלָאמעג -- ןבעל םעד רַאפ קערש ןופ ,טקניטסניאטסבלעז ןשהיח

 ,ץַאלּפ-גַאלשמוא םעד ןזָאלרַאפ ןעק ןוא יירפ זיא רע זַא

 ןפרָאװעגּפָא טָאה ןברק רעד .רעקנעה רעד ןעוועג רעבָא זיא טניוטשרעד

 ןוא ןפרַאש ןייז טימ ןעגנורדעגכרוד םיא טָאה רע ."טייקיטומסיורג; ןייז

 ןרעהעג רימ זַא ,ךיז טכַאד ךייא , :טרעפטנעעג קיאור ןוא ,קילב ןקידיינש

 "?ןימ ןשהיח ןבלעז םעד וצ עדייב

 -ייזע וצ ,ןָאגַאװ ןיא ןײרַא זיא גָאגַאדעּפ רעקנַארק ןוא רעטלַא רעד ןוא

 .?ךיצַאּפש םענייש , ןטצעל םעד ףיוא ,רעדניק "ענ

 רעקידעבעל ַא ,שרַאמיקַאשטרָאק ןרַאדנעגעל םעד ןבירשַאב טָאה ױזַא

 טָאה גנורעלקרעד ןייז .ַאבמער םוחנ רַאטערקעס-הלהק .וועג רעד -- תודע

 -רַאמ-רעקירָאטסיה רעד -- "ָאטעג ןופ םיבתכ , ךוב םעד ןיא ןעמונעגניירַא

 ,םולבלעגניר לאונמע רעריט

 -ַאב ןופ גנורעדליש רעד ןופ ןוא סקינָארכ-ָאטעג יד ןופ ךמס ןפיוא

 שיטנעדיא רעביא טיג -- ןלַאװק ערעדנַא ןוא עלרעּפ עשוהי רעביירש ןטסוו

 -מוא ןוא ףמַאק רעד , : ךוב ןייז ןיא קרַאמ .ב .ּפָארּפ ,שרַאמ-קַאשטרָאק םעד

 | ."ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ םוק

 ןופ ןרַאומעמ ערעייז ןיא תודע עשיליוּפ ליפ ךיוא רעביא ןביג ױזַא

 ,טיוט ןייז ןופ ןטיײצרָאי יד וצ ןעלקיטרַא ליפ ןיא ןוא געט-ליורג ענעי

2 6 
0: 

 ןיא גָאגַאדעּפ רעטסלעניגירָא ןוא רעטסערג רעד ןעוועג זיא קַאשטרָאק

 םעטסיס םעיינ ַא טעדנעװעגנָא ןוא ןפַאשעג טָאה רע ,ןליוּפ ןקידהמחלמרַאפ

 זַא ,טקנוּפדנַאטש ןופ קידנעײגסױרַא ,"קיגָאגַאדעּפ רעשיסּפורטוּפא, ןופ

 -ָאק ַא וצ ,לָארטנָאק-טסבלעז וצ קיאעפ ,טוג רוטַאנ רעד ןופ זיא דניק סָאד

 .גנואיצרעדטסבלעז וצ ,ןבעלנעמַאזוצ ןוויטקעל
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 ןופ גנוריפפיוא יד .ןעלטימ-סגנַאװצ עלַא ןפרָאװעגּפָא רע טָאה רעבירעד

 ַא ןופ ביולקסיוא ןקיניזטסוװַאב ןופ טַאטלוזער ַא ןייז טפרַאדעג טָאה דניק

 ,יורטוצ ןוא דובכ ףיוא טכער רעבירעד טָאה דניק סָאד ,גנוטלַאה

 ןַײז ןופ ןבעל עצנַאג סָאד ךרוד טגנירד דניק ןיא ןביולג רעפיט רעד

 -עיב יד ףיוא טלַאטשנַא-גנואיצרעד ןייז ,92 ענלַאמכָארק ףיוא זיוה-םימותי

 .ָאטעג-רעװעשרַאװ ןיא רעזייה-םימותי ענייז ןוא ןענַאל

 -נוא ןוא קיסעמנַאלּפ ,רעדניק יד ךרוד טקעריד טעטלַאוװרַאפ ןרעוו ייז

 .ןײלַא (קַאשטרָאק) "רָאטקָאד רעה. ןופ לָארטנָאק רעטנענַאמרעּפ רעד רעט

 -עדרָא רענײמעגלַא ןוא רענעגייא רעד ףיוא גנוטכַא טיג דניק סעדעי

 םענעגייא ןַא ךרוד טּפשמעג טרעוז ,ןימַאלוגער םעד טכערב'ס רעװ ןוא .גנונ

 | ,לַאנובירט-רעדניק

 עשיטסינַאמוה ַא ןרימרָאפ סָאד זיא ןקַאשטרָאק ןופ גרָאז-טּפיױה יד

 : טפעה ַא טריפ ןעמ : ןעמרָאפ ענעדישרַאפ ןָא טעדנעוו רע .לַארָאמ עקרַאטש

 ייב ;"ןכַאז ענענופעג ןופ לטסעק, ַא ָאד זיא'ס :"קנַאד ַא --- קידלושטנַא;

 טפעה ַא טריפעג טרעוו'ס :טיצסיבעלּפ ַא טרידיצעד ןעמעלבָארּפ עקיטכיוו
 ,וו"אא "רעגריב ַא ןופ סעיצַאקיפילַאוק ,

 "רעד ןצנַאג ןייז ןיא ,קיגָאגַאדעּפ סקַאשטרָאק ןיא טרָא עלַארטנעצ סָאד

 .לַאפוצ ןייק טשינ זיא סָאד ןוא .לַארָאמ יד טמענרַאפ ,סעצָארּפ-סגנואיצ

 -נרידיצעד רעד ווו/ עיצּפעצנָאק-שטנעמ ןייז ןופ סױרַא שיגָאל טגנירד סָאד

 ןעגנוגנידַאב יד טשינ ןענייז ,שטנעמ םעד טרימרָאפ סָאװ ,רָאטקַאפ רעק

 ןפרַאד סָאװ ,ןפירגַאב עלַא רעביא; .ןטרעו עשיטע יד רָאנ ,(עשימָאנָאקע)

 ,"לַארָאמ ןייז ףירגַאב-טּפיוה רעד זיא ,שטנעמ ןגעוו דליב ַא ןבעג

 רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןגעוו טרידיצעד סָאװ ,טפַארק-ביירט יד ןוא

 ,ןטוג ןטימ ןטכעלש ןופ ףמַאק ןיא סיוא םעלַא רַאפ ךיז טקירד טפַאשלעזעג

 -רעד ןוא רעדניק יד ןשיווצ םזינָאגָאטנַא םעד רע טעז ךיוא רעבירעד

 -ייז ענעסקַאוװרעד יד .ןטוג ןטימ ןטכעלש ןופ טקילפנָאק םעד ןיא ענעסקַאוװ

 ןופ ןעמונעגרעביא ןבָאה ייז סָאװ ,ןטכעלש ןופ טריזילַארָאמעד ןיוש ןענ

 ןוא ,רעביוז ךָאנ ןענייז תומשנ עשרעדניק יד .טפַאשלעזעג רעטכעלש רעד

 -לע יד ןופ ןייגרעביא לָאז ענעברָאדרַאפ סָאד זַא ,ןזָאלרעד טשינ רָאט ןעמ
 -רעד ,ןעיצרעד : גנוטער עקיצנייא יד זיא רעבירעד ןוא .רעדניק יד וצ ןרעט

 .ןעיצרעד .,ןעיצ

 ןעיוברעביא ןופ טייקכעלגעמ עסיורג יד ,םעד ןיא טעז קַאשטרָאק ןוא

 .טלעו רערענעש ,רערעסעב ַא וצ געוו םעד ,טפַאשלעזעג עצנַאג יד
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 עכעלטפַאשלעזעג יד טשינ ,קנַאדעג ןשיטסיסקרַאמ ןופ טייוו זיא רע

 .קיטע עכעלטפַאשלעזעג יד רָאנ ,םעלבָארּפ-טּפיוה רעד םיא רַאפ זיא רוטקורטס

 -יחי ןופ טײקנברָאדרַאפ ,טייקיריג ,םזיָאגע ןיא רע טעז סטכעלש ןופ ןלַאוװק יד

 רעבירעד .אפוג שטנעמ ןיא רָאנ ,עטכעלש סָאד טגיל םעטסיס ןיא טשינ .םיד

 ןעמ ,ןייר ךָאנ זיא המשנ ןייז .דניק סָאד טלעוו רעד ןופ גנונעפָאה יד זיא

 עטסנעש יד ןעמוקַאבסױרַא לָאז ןעמ זַא ,ױזַא ןרימרָאפ רעבירעד סע ףרַאד

 .ןטרעװ עשיטע

 :רימ ןענעייל *סַאג רעד ןופ רעדניק , ךוב ןייז ןיא

 המשנ רעכעלשטנעמ רעד ןופ ןקיטייזַאב טיײדַאב'ס סָאװ ,וטסייוו יצ,

 ןבילבעג טלָאװ'ס זַא ,טײדַאב סָאד ? טייקיטכערטרעדינ ,טייהניימעג ,םזיָאגע

 ןעמ רָאנ ,סטוג ָאד זיא שטנעמ ןדעי ןופ המשנ רעד ןיא ןוא .עטוג סָאד רָאנ

 .ןבעל ןופ ןפוא םענעברָאדרַאפ ַא טימ ןייא סע טרעפעלש

 .עטוג סָאד רָאנ ןביילב טעװ ,ןקיטייזַאב עטכעלש סָאד רעבָא ביוא;

 ."ןשטנעמ עלַא .קיטייזנגעק ךיז ןביל ,טוג ןייז ןלעװ ןשטנעמ

 קַאשטרָאק טרעפטנע םעד ףיוא ? עטכעלש סָאד ןקיטיײזַאב ױזַא יו רעבָא

 : ךוב ןבלעז ןיא

 "יטס עקיטסייג ןופ גנוקריוו רעד רעטנוא ,ןילַא המשנ עכעלשטנעמ יד ,

 גנואיצרעד ךרוד ןכיירגרעד ןעמ ןעק סָאד ןוא .ןטכעלש ןופ ךיז טקינייר ,ןלומ

 ,"ךָא זייוודניק ןופ
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 רעקיטכיו ַא טימ קיגָאגַאדעּפ ןייז טגארטפיואַאב טָאה קַאשטרָאק

 "עג רעד ןופ וװרעניטּפױה רעד ןייז ףרַאד יז .עיסימ רעשירָאטסיה

 ילבפיוא םעד רַאפ ןדָאב םעד ןטיירגוצ ףרַאד יז .טייקיטעט רעכעלטפַאשלעז

 -טּפיױה ןייז זיא ךיוא רעבירעד .טלעוו עכעלקילג ןוא שטנעמ ןרעסעב ַא ןופ

 -טפַאשנסיװ עטיירב ַא -- "7 דניק סָאד ןבָאה ביל ױזַא יווק ,קרעװ שירעיצרעד

 י"טנַא ןופ הפוקת עדעי .ןעיצרעד וצ ױזַא יוװ ןעגנוזייװנָא טימ ,טעברַא עכעל

 רעשיגָאגַאדעּפ רעד טימ ןעמונעגמורַא זיא ןכעלטנגוי ןוא דניק ןופ גנולקיוו

 ןקַאשטרָאק ןופ גנוריסערעטניארַאפ

 ייצרעד םעד ןרילָאזיא ןופ טַאלוטסָאּפ ןוא קנַאדעג רעד ןַאד ןוא

 ןָא .טפַאשלעזעג רעטריזילַארָאמעד ןוא רעטכעלש רעד ןופ סעצָארּפ-גנוא

 יָאסור קַאשז ןַאשז --- רעייגרָאפ ןסיורג ןייז וצ ןדניבעגנָא טָאה רע זַא ,לפייווצ
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 ךיוא ,"לימע, ןטמירַאב ןייז ןיא ,םיא רַאפ רָאי 160 א טימ טָאה רעכלעוו

 .עבלעז סָאד ןגָאלשעגרָאפ

 -כעלש רעד ןופ דניק ןופ גנואיצרעד יד ןרילָאזיא טלָאװעג טָאה ָאסור

 .רעשיטסילאטיּפַאק רעד ןופ -- קַאשטרָאק ,טפַאשלעזעג רעלַאדָאעפ רעט

 רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןופ סױרַא טשינ טייג רע סָאװ ,םעד ץָארט

 "רָא עשיטסילַאטיּפַאק יד ןפָא רע טקידלושַאב ,קיטע רעד רָאנ ,רוטקורטס

 ."גנונעדרָאמוא,, ןָא יז טפור רֶע .גנונעד

 ,טכעלש זיא ,בצמ ןלעוטקַא ריא ןיא ,טפַאשלעזעג עכעלרעגריב יד,

 רעד ןופ זיא דניק סָאד ;:שיצראה'םע ןוא ןברָאדרַאפ ,טריזילַארָאמעד

 -רַאפ סע זיא םורָא ןייז ןיא ןסקַאװנײרַא סע טזָאל ןעמ ביוא .טוג רוטַאנ

 ."ןריול

 קורד םעד ןופ קיגנעהּפָאמוא ןייז סעצָארּפ-גנואיצרעד רעד זומ רַאפרעד

 .ןרָאטקַאפ ןוא ןּפורג עכעלטפַאשלעזעג ענעדישרַאפ ןופ

 ענעעזעגנָא ןופ גנוטיײלגַאב ןיא ,יקסדוסליּפ לַאשרַאמ ןופ יורפ יד ןעוו

 ןענַאלעיב יד ףיוא) ןקַאשטרָאק ןופ "זיוה רעזדנוא; טכוזַאב ,ןטייקכעלנעזרעּפ

 -ניק ןופ טייוו סָאטױא עלופטכַארּפ ערעייז ןזָאלרעביא ייז ןזומ (עשרַאװ ןיא

 ,זיוה-רעד

 זַא ,ןסיוו זומ םוטכייר ןוא םוטכייר רַאפ ןגיוב טשינ ךיז ףרַאד רענייק

 | .טלעג רַאפ ןפיוק ןעמ ןעק ץלַא טשינ

 ןסערעטניא עלעוטקַא יד רעטנוא טשינ טגיל דניק ןופ גנואיצרעד יד

 -לעוו ,ןטרעוװ עשילַארָאמ טניד יז -- טרעקרַאפ טקנוּפ .טפַאשלעזעג רעד ןופ

 יז .קיטע רעכעלטפַאשלעזעג ,רעדנשרעה רעד וצ ץַאזנגעק ןיא ןענייז עכ

 ןופ ןּפיצנירּפ יד טיול ,קילבוּפער-רעדניק ַא טפנוקוצ רעד ןיא ןעיוב ףרַאד

 ַא שיטקַאפ זיא סָאד ."רעט'1 רעד סַאיטַאמ גינעק רעד , ךוב סקַאשטרָאק

 -מוא רעשרעדניק רעד ףיוא טריזַאב ,טפַאשלעזעג רעיינ ַא ןופ ּפיטָאטָארּפ

 .טייקכעלשטנעמ ןוא רשוי ,דלוש

 -ַאט ןוא ןטייקיאעפ עלַא טימ ןעקנָאשַאב םיא טָאה ןיײלַא רוטַאנ יד

 טמוקַאב ,רָאטקָאד-רעדניק ַא ,בױהנָא ןופ .גָאגַאדעּפ ןלופטכַארּפ ַא ןופ ןטנַאל

 רעבָא רעקיטסָאנגַאיד רעלופטכַארּפ ַא .עשרַאװ ןיא רעטסעב רעד סלַא םור רע

 ןיא ,גרַאװנײלק יד .המשנ רעשרעדניק רעד ןופ טסילַאיצעּפס ַא רעמ ךָאנ

1 



 טליּפש רע .םיא טרעטעגרַאפ ,(עשרַאװ) סַאג עקסילש רעד ףיוא לָאטיּפש

 ןביירשסיוא ףרַאד ןעמ ןעוו ןוא ."ןטוּפסיד עגנַאל, טריפ ,טכַאל ,ייז טימ ךיז

 ןופ קעװַא טשינ ןליוו ןוא ךעלקערש ייז ןעגייוו ,םייה ַא ןייג ןוא לָאטיּפש ןופ

 ,"ךָאטקָאד רעה;

 ןופ ןטייקכעלגעמ עשיזיפ עלַא טנכייצעגסיוא רע ןעק ,רָאטקָאד סלַא

 "עדניק רעד ןופ ןטפַאשנגייא עלַא --- גָאלָאכיסּפ סלַא ,םזינַאגרָא ןשירעדניק

 ,המשנ רעשיר

 ןיא ךיז טפיטרַאפ רע .ןטיבעג יד ףיוא ּפָא טשינ ךיז טלעטש רע רעבָא

 ,טסנוק ןוא עטכישעג ןיא ,קיטע ןוא עיּפָאזָאליפ ןיא ,עיגָאלָאיב ןוא קינעגואע

 "רעד ןייז --- דניק םעד ןעניד ןפרַאד טפַאשנסיװ רעד ןופ ןגייווצ עלַא

 סָאמַא יו ,ןגָאגַאדעּפ עטמירַאב-טלעוװו וצ ןָא טדניב רע .טפנוקוצ ןייז ,גנואיצ

 רָאנ ייז ןופ טמענ רעבָא ,ָאקנערַאקַאמ ,ןעוָא ,ָאסור ,יצָאלַאטסעּפ ,יקסנעמאק

 ןשיגָאגַאדעּפ ןלעניגירָא םענעגייא ןַא ןפַאש וצ ,עטסעב סָאד זיא סָאװ ,סָאד

 .םעטסיס
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 "קַארּפ עשיניצידעמ עכייר ןייז ,ןטנעמירעּפסקע עשיגָאגַאדעּפ ענייז עלַא

 ןייא ןבָאה טייקיטעט עכעלטפַאשלעזעג ןייז ,ןעלקיטרַא ןוא רעכיב ענייז ,קיט

 -רעטנוא ןָא רעדניק עלַא וצ ,דניק םוצ עביל עפיט יד -- לַאװק ןעמַאזניימעג

 .ןביולג ןוא עסַאר ןופ דיש

 ךעלהשמ ,ךעלעסָאי, : רעכיב ענייז ןיא קורדסיוא םוצ סָאד טגנערב רע

 ,ףיוא טזייו רע וו ,"יקנַארפ יא יקשַאי ,יקזוי; ןיא ןוא "ךעלקילורס ןֹוא

 ןעמַאזוצ ךעלטניירפ ןבעל רעדניק עשילוּפ ןוא עשידיי יו

 "נַא רעד ןגעק טסעטָארּפ סלַא ,טָאה סָאװ --- גָאגַאדעּפ ןסיורג םעד םיא

 טימ רָאנ ךיז ןדניברַאפ ,ןלױּפ ןקידהמחלמרַאפ ןיא עילַאװכ רעשיטימעסיט

 םזילַאנָאיצַאנ רעדעי דמערפ זיא -- דניק-םותי ןשידיי ןכעלקילגמוא םעד

 ,םזיניווָאש ןוא

 סָאװ ,יד קימַאלּפ רע טקידלושַאב ןעגנוטערטסױרַא ןוא ןעלקיטרַא ןיא

 ,טפיג ןשיטימעסיטנַא-שיטסיסַאר םעד טימ טנגוי ןוא רעדניק יד ןעמסראפ

 -געשּפ ילַאמ , לַאנרושז"רעדניק ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא טפַאש רע ןוא

 רעצנַאג רעד ןופ רעדניק ןביירש'ס וו ,(רעטכַאבָאַאב רעניילק רעד) *דנָאל
 -ַאמ גינעק; ןופ רבחמ ןוא רָאטקַאדער-טּפיוה ןטימ ןעמַאזוצ ןליוו ןוא טלעוו
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 ,ןעגניז םַאזניימעג טעװ ןעמ וו ,קילבוּפער-רעדניק ַא ןעיוב ?ןט-1 םעד סאיט

 ,ןבעל ,ןצנַאט

 --- לָאבמיס ריא ןָא עשרַאװ ןלעטשוצרָאפ ךיז רעווש זיא'ס יו טקנוּפ

 ןלעשוצרָאפ ךיז רעווש זיא ױזַא ,(שיפ-יורפ ַא ןופ טלַאטשעג ַא) ענעריס יד

 ,קַאשטרָאק שונַאי -- גָאגַאדעּפ ןטסערג ריא ןָא ןליוּפ
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 -שירַארעטיל םעד ,טדימשדלָאג קירנעה ןעוועג זיא ןעמָאנ רעשיטקַאפ ןייז

 ןטמירַאב ןופ ךוב ןופ ןעמָאנ םענופ ןעמונעג רע טָאה ,םינָאדװעסּפ ןשיגָאגַאדעּפ

 -רָאק שַאנָאי ןופ עטכישעג יד, :יקסװעשַארק יצַאנגיא רעביירש ןשילױּפ

 ,"קינשטטשימ ןיליירפ ענייש יד ןוא קַאשט

 טריטיצ טָאה .רוטַארעטיל רעשיליוּפ רעד ןיא טבילרַאפ ןעוועג זיא רע

 -יד ,סורּפ ,ַאװָאקשזעשזָא ,ַאקצינּפָאנָאק ןופ ןלייט עצנַאג קינייװנסיױא ףיוא

 ךעלנעזרעּפ ןעוועג רע זיא עסיוועג טימ .יקסמָארעשז ,יקציווישק ,יקסנישַאג

 -עלטפַאשלעזעג רעד ןיא טריפעגניירַא םיא טָאה ,יקסנישַאגיד .טעדניירפַאב

 ןשילוּפ ןופ רעקיטערָאעט רעד ,יקסװָאכָאטנעיױװש רעדנַאסקעלַא .טעברַא רעכ

 עשירַארעטיל ענייז טצַאשעגּפָא טָאה ,רעביירש רעטנַאקַאב ןוא םזיוויטיזָאּפ

 ,ןטויבעד

 -ָאק רעטנענַאמרעּפ ַא ןיא םיא טימ ןענַאטשעג זיא יקסמָארעשז ןַאפעטס

 -עג זיא ןקַאשטרָאק ףיוא סולפנייא ןייז זַא ,וליפא טלַאה ןעמ ,ץנעדנָאּפסער

 ןופ ףמַאק ןוא ןבעל סָאד טריּפָאק טָאה רעטצעל רעד זַא ,סיורג ױזַא ןעוו

 ,םידוי ר"ד -- טלעה-טּפיוה סיקסמָארעשז

 ןופ דניק סָאד; ךוב ןייז ןיא קַאשטרָאק טרעדָאפ ,םידוי ר"ד יו טקנוּפ

 ןעמערָא םעד םעלַא רַאפ ןעז זומ ,ןטייצ ערעזדנוא ןיא ,רעטקָאד ַא , : "ןָאלַאס

 ןברק א רע זיא טנעצָארּפ 80 ןיא לייוו ,ןלָאצַאב טשינ ןעק סָאװ ,טנעיצַאּפ

 ,טסילַאטיּפַאק ,טנַאקירבַאפ ,רעמיטנגייאי-זיוה םעד ןופ

 רַאפ ,ןטריווזיוה יד ןרעוו טעּפשמעג ןלעוו'ס ןעוו ,טייצ ַא ןעמוק טעוו'ס

 -עמ יוװ ,ןטַאטשרַאװ עקיפמעד יד רַאפ ,ןטנַאקירבַאפ יד ןוא ןרעלעק עסַאנ יד

 ."ןבעל ןכעלשטנעמ סָאד ןעָארדַאב סָאװ רעכעטש-רעס

 "נעזרעּפ ןייז בירקמ םָאקלופ קַאשטרָאק זיא ,םידוי ר"ד יוװ טקנוּפ ןוא
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 "מוא םעד ,טדייל סָאװ ,שטנעמ ןעמערָא ןופ ךַאז רעד קילג ןוא ןבעל ךעל

 ,םותי םעד --- דניק ןטסכעלקילג

 "ייא ןייק טשינ טגיילרַאפ ןוא יורפ ןייק טימ טשינ ךיז טדניברַאפ רע

 ,החּפשמ ענעג

 טָאה סע סָאװ ,ןטסעב ןוא ןטסנעש ןופ גנורעּפרעקרַאפ יד זיא קַאשטרָאק

 .רוטלוק עשיליוּפ יד ,טפַאשנסיוו עשיליוּפ יד ןבעגעגסױרַא

 ןשיטימעסיטנַא ןגעק גנוקידלושַאב עטסערג יד ךיוא רע זיא רַאפרעד

 - .טנייה ןופ ייס ,ןטכענ ןופ ייס ,םס

 "יא ןרָאװעג זיא השורי עשיגָאגַאדעּפ-שירַארעטיל עכייר סקַאשטרָאק

 ,רעדנעל ליפ ןיא טנַאקַאב זיא ןוא ןכַארּפש ליפ ףיוא טצעזעגרעב

 "-יגָאגַאדעּפ ןוא ןטעטיסרעווינוא טּפַאשרעגריב טלייטעגוצ םיא ןבָאה'ס

 ןטנעניטנָאק ןוא רעדנעל ענעדישרַאפ ןופ ןלושיךיוה עש

 ,ןעגנוכיירגרעד עשיטקַארּפ ןוא הטיש רעשיגָאגַאדעּפ ןייז ,םיא ןגעוו

 .ןזעט-טַארָאטקָאד ןוא ןטעברַא-רעטסַאמ ןטנעדוטס ןביירש

 ןטכייל טעװ ןוא טכייל רע .ןבעל טעוװ ןוא טבעל קַאשטרָאק

 טנָאקעג םיא ףיוא ןעמ טלָאװ ,טנַאקַאב ןעוועג טלָאװ רבק ןייז ןעוו ןוא

 : יצַארָאה ,טעָאּפ ןשימיור-טלַא ןטסערג ןופ רעטרעוו יד ןצירקסיוא

 .ןברַאטש טעװ רימ ןופ ץלַא טשינע

 ."טפנוקוצ רעד ןיא ןטכייל ןוא ןבעל טעוו ךיא ןיימ ןופ לייט רעסיורג ַא

 רָאנ ,ףוג ןייז זיולב טשינ ןטכינרַאפ טלָאװעג טָאה עיטסעב עשיצַאנ יד

 זא ,טקַאפ רעד רעבירעד טגנילק לרוג ןופ עינָאריא ַא יװ .ןעמָאנ ןייז ךיוא

 "ישטייד-ברעמ רעד ןיא "רעלדנעה:ךוב ןופ טּפַאשלעזעג יד , טָאה 1972 ןיא

 ןופ ךיוה רעד ןיא זיירּפ םולש םעד ןקַאשטרָאק טלייטעגוצ ,קילבוּפער רעש

 -רַאפ רַאפ ,גנופַאש רעשירארעטיל-שיגָאגַאדעּפ ןייז רַאפ ,קרַאמ טנזיוט 0

 םעד .רעקלעפ עלַא ןופ רעדניק ןשיווצ טפַאשטניירפ ןוא עביל ןטיירּפש

 טעטימָאקיקַאשטרָאק ןופ רעייטשרָאפ ַא ןעמונעגּפָא טָאה טלעג סָאד ןוא זיירּפ

 .עשרַאװ ןיא
5 

 -ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןופ ןדלעה עטסערג יד ןופ ןעמענ יד ןשיוצ

 .ןייש ןרעדנוזַאב ַא טימ ןטכייל קַאשטרָאק שונַאי ןעמָאנ רעד טעװ ,עעּפָאּפע

 רעפמעק ןוא רעריטרַאמ עטסערג יד ןופ ןָאעטנַאּפ ןיא ןיײרַא זיא רע

 .ןלױּפ ןטריּפוקָא ןופ ָאטעג ןטסמַאזיורג ןיא סנַאטסיזער רעשידיי רעד ןופ

8 
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 טשינ ןענייז'ס ןוא ןליוק ןייק טלַאנקעג טשינ ןבָאה עדַאקירַאב ןייז ןופ
 רעדנַא ןַא ןופ ןעוועג זיא רעייפ ריא .?ןלײטקָאק"ווָאטָאלָאמ, ןייק ?ןגיולפעג;

 ,טעטילַאװק רעדנַא ןַא ןופ ןפאוו יד .רעבילַאק

 -ַארָאמ ,רעקיזיר ַא ןעוועג ןענייז גנוקריווסיוא ןוא םַאלפ רעייז רעבָא

 ,היח עשיצַאנ יד ןרעטעמשעצ ןיא לײט-דנַאטשַאב רעשיל

 ,רעטייוו ןגָארט ,ײטעמָארּפ ןופ טכיל סָאד יו ,רימ ןלעװ םָאלּפ םעד

 ,דיסָאנעג ןוא המחלמ ,האנש-רעקלעפ ןָא טלעוו ַא רַאפ ףמַאק ןקילײה םעד ןיא

 ,גנַאזעג ןוא דיירפ ,דלושמוא-רעשירעדניק ןופ טלעוװ ַא רַאפ

 -ייז םיול יז ןבָאה עכלעזא ,סָאטעג יד טנכייצַאב סלעבעג טָאה ױזַא (|

 .ןייז טפרָאדעג ןלעּפַאב ענ

 ןופ עיצַאדיווקיל-ןסַאמ רעסױרג רעטשרע רעד ןופ טייצ יד זיאיס (2

 2 עּפַאנק טרעיױדעג טָאה סָאװ ,(1942 ילוי ןט-25 ןופ) ַאטעג רעוועשרַאװ

 .ןדיי טנזױט 300 ןופ ןבעל סָאד טסָאקעג ןוא ןטַאנָאמ
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 -'קסניבראטאק שואעדאט דאסעפאדפ

 טסינאמוה ווא דעטנדעלעג רעשיודג דעד

 טרעוװו יקסניברַאטָאק .פָארּפ ףָאזָאליפ רעשיליוּפ רעטמירַאב רעד

 .רָאי 90 ,1976 ןיא טלַא

 רַאפ ןטנעדוטס ענייז רעטנזיוט רַאפ ייליבוי רעסיורג ַא זיא סָאד

 רעסיורג סלַא זיולב טשינ ןורכז ןיא ןביילב קידנעטש טעוװ רע ןעמעוו

 טייהנייא ןופ ליּפשיב רעקידעבעל ַא ךיוא רָאנ ,גָאגַאדעּפ ןוא רעקנעד

 ,םזינַאמוה ןכעלקריוו ןוא ,טייקלדייא רעכעלשטנעמ ןופ ,טַאט ןוא טרָאװ ןופ

 ענייז ןופ ,קלָאפ ןופ ןסיוװעג סָאד ןבילבעג ןוא ןעוװעג זיא רע

 םוצ טקעװעג טָאה רע עכלעװ ,ןטכיש עשיטַארקַאמעד ,עוויסערגָארּפ

 .ןשיטסיסַאר ןוא ריקליוו ןשיטסישַאפ ןופ ןטייצ ערעטצניפ יד ןיא ףמַאק

 .ןועגש

 "עג רעסיורג סלַא טסוװַאב םעלַא רַאפ רע זיא טייקכעלטנפע רעד

 ,ןסיירעביא עניילק טימ רָאי 42 ָאזלַא ,1961 זיב 1919 טייז ,רעטנרעל

 ןפיוא טעטיזרעוװינוא רעװעשרַאװ ןופ רָאסעּפָארּפ סלַא קיטעט רע זיא

 ַא זיא רע .(1 עיגָאלָאעסקַארּפ ןוא קיטע ,קיגָאל ,עיּפָאזָאליפ ןופ טיבעג

 ןײיטשטנַא ריא טניז עימעדַאקַא-טּפַאשנסיװ רעשילױוּפ רעד ןופ דילגטימ

 רעכעלטפַאשנסיװ ןייז .1962:1957 ןרָאי יד ןיא טנעדיזערּפ ריא ןוא

 -עגרעביא ,קרעוו 300 רעכעה ענייז ןפַאשעג םיא ןבָאה'ס סָאװ ,טעטירָאטױא

 עסיורג טימ ןטקַאטנָאק עליבַאטס ענייז ,ןכַארּפש ענעדישרַאפ ףיוא עטצעז

 -ָאלּפיד ןיא קורדסיוא רעייז ןענופעג ןבָאה ,רעדנעל ליפ ןופ עטנרעלעג
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 ןעמוקַאב טָאה רע עכלעוו ,"ַאזואַאק סירָאנָאה , ןוא גנונעקרענַא ןופ ןעמ

 ןטעטיזרעוװינוא ענעדישרַאפ ןוא סעימעדַאקַא-טּפַאשנסיװ ליפ ןופ

52 28 
: 

 רע זיא ,טסעפ טלעטש ןײלַא רע יוװ ,הטיש רעשיפָאזָאליפ ןייז ןיא

 םעלַא רַאפ טריטערּפרעטניא רע ןכלעוו ,םזילַאירעטַאמ ןופ רעגנעהנָא ןַא

 זיא ןטכַארט עכעלשטנעמ ןוא עטערקנַאק סָאד לייו ,םזיטערקנָאק סלַא

 רעוויטקעיבָא רעד ןופ סעצָארּפ-גנולגיּפשּפָא םעד ןיפ טָאטלװער ַא

 ,טייקכעלקריוו

 טעמדיוועג ,קרעוװ ענייז ןופ טּפנוּפ גנַאגסױא רעד ךיוא זיא סָאד ןוא

 -עלע, ליּפשייב םוצ יו ,קיטנַאמעס רעשיגָאל ןוא קיגָאל רעלעמרָאפ רעד

 קיגָאלע "קינָאל ןופ עטכישעג יד; "?קיגָאל רעלעמרָאפ רעד ןופ ןטנעמ

 ,"ַאא "ןליוּפ ןיא

 לָאצ רעסיורג רעד ףױא ןלעטשּפָא לעיצעפס רעבָא ךיז ליוו ךיא

 .קיטע ןופ ןעמעלבָארּפ יד טעמדיוועג יקסניברַאטָאק .ּפָארּפ ןופ קרעוו

 ענייז ןופ ןעקנַאדעג ליפ טצירקעגנייא ךיז ןבָאה ןורכז ןיימ ןיא

 ןפיוא 1936-1935 ןרָאי יד ןיא טעטיזרעווינוא רעװעשרַאװ ןיא ןגָארטרַאפ

 ,קיגָאל-עיגָאלָאכיסּפ ןופ טעטלוקַאפ

 -דנַאטש ןפיוא טנעװקעסנָאק ןוא לעיּפיצנירּפ ןענַאטשעג זיא רע

 ןוא עכעלטלעוו ַא ןעוועג זיא קיטע ןייז .לַארַאמ רעשיטסיעטַא ןופ טקנוּפ

 רעד ףיוא גנוקריוו רעזעיגילער ןופ טייקידנעװטיונ יד ןפרָאװעגּפָא טָאה

 ,גנוטלַאה ןוא טכילפ ןופ סקעדָאק ןכעלשטנעמ ןופ גנורימרָאפ

 ַא ןופ ךיז ןרימרָאפ ןופ ליּפשייב רעלעודיוװידניא , ךוב ןייז ןיא

 :רע טביירש ?גנולעטש-רעקנעדיירפ

 ןיא טָאה ,עיגילער ןופ עיצַאגענ רעד וצ טריפ סָאװ ,געוו רעד

 קיטירק רעד ךרוד ,ןייזטסווװַאב ןלעוטקעלעטניא ךרוד טריפעג ץרַאח ןיימ

 ,טייקכעלקריוו רעייז ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ ןטָאבעג עלענָאיצידזַארט יד ןופ

 -סָאּפַא רעד זַא ,ןעקנעדעג רימָאל רעבָא ."טלַאהניא ןוא גנודנירגַאב

 ַא זיא סָאד ןוא ,רפוכ ןייק טשינ ןוא טסיעטַא ןַא ןרָאװעג זיא (2 טַאט

 ,גנלעטש צעלצוטקעלעטניא ןַא זיא םויעטַא רעד .דישרעטנוא רעסיורג

507 



 "ָארַא ןַא ןיא רפוכ רעד ,גנוגייצרעביא רעכעלטפַאשנסיװ ַא ףיוא טיובעג

 זיא ס .עשיטָאּפש ַא ןיא ןלַאעדיא טזעיגילער וצ גנואיצַאב ןייז .טנַאג
= 

 ,"רפוכ ַא ןייז לָאז טפיעטַא ןַא זַא ,גנוקיטכערַאב םוש ןייק ָאטשינ

 םיא טָאה "ןטנַארָאּפרַאק; יד ןופ רענייא ןעוו ךיז ןָאמרעד ךיא

 יװ לַארָאמ ערעסעב ַא ןַארַאפ ןעד זיא יצ, :טגערפעג שירָאטַאקָאװָארּפ

 עשיטצ עסיוועג טָאה יז, :רעפטנע ןא ןעמוקַאב רע טָאה *? עכעלטסירק יד

 ,המיא ןוא דחפ ךרוד טשינ יז וצ ןעייגרעד ןשטנעמ ליפ רעבָא ,ןטרעוו

 ,?זילַאנַא ןשיטסילַאנָאיצַאר ךרוד רָאנ

 ןטנעדוטס עשידיי יד ןקידייטרַאפ קיטומ ןייז

 זױלב טשינ ןרעפטנע טנעקעג רעבָא טָאה יקסניברַאטָאק .פָארּפ

 געט עמַאזױרג יד יונעג קנעדעג ךיא .טָאט טימ ךיוא רָאנ ,טרָאװ טימ

 יד ןיא טעטיזרעװינוא רעװעשרַאװ ןפיוא ריקליוו ןשיטימעסיטנַא ןופ

 ןבָאה ןזיירק-גנוריגער יד ןופ המכסה רעליטש רעד טימ .1927-1924 ןרָאי

 טריזינַאגרָא (3 סעקטנַארָאּפרָאק עסייוו יד ןיא סענַאגילוכ עשיקעדנע יד

 "יזרעווינוא ןרעסיוא ןוא ,ןיא ןטנעדוטס עשידיי ףיוא ןלַאפנָא עקיטולב

 סנקעטש ןוא (סעקשטנעה ענרעזייא) ןטעקסַאק טימ קידנרירעּפָא .טעט

 ױזַא יד ףיוא ןטנעדוטס עשידיי יד ןבירטעג ייז ןבָאה ,סעקטעלישז טימ

 טרירָאנגיא ןבָאה ייז .לַאז טייז רעקניל רעד ןיא "קנעבדָאטעג , ענעפורעג

 גנַאג ןיא וליפא םזינַאגילוכ םעד טלעטשעגּפָא טשינ ןוא ןרָאסעּפָארּפ ליפ

 ,ןגָארטרָאפ יד ןופ

 ןטנעדוטס עשידיי ןבָאה ,דובכ ןכעלשטנעמ רעייז קידנקידיײטרַאפ

 עשיטסישַאפ יד טלעטשעגנגעק ךיז ןעגנוריטַאש עשיטילַאּפ עלַא ןופ

 .סעקישטשָארגָאּפ

 י"קַארּפ יד טריּפָאק טָאה םזישַאפ רעשיליוּפ רעד ןעוו געט ענעי ןיא

 ,עזערעב-זטרַאק ןיא "ַאכַאד, ןשיליוּפ ַא ןפַאשעג ,םזיצַאנ ןופ קיט

 ןשידיי ןופ טָאקיָאב ןשימָאנָאקע ןופ ?קיטילָאּפ-םעשוװָא/ ןַא טרינַאיצקנַאס

 -ייז ,ךעלטעטש ןוא טעטש ןיא ןעמָארגָאּפ עקיטולב טריזינַאגרָא ,לדנַאה

 -רַאפ (עקָארק ,ענליוו ,עשרַאװ ןיא) ןלושכיוה עשילױּפ ליפ ךיוא ןענ

 ,סענערַא עקיטולב ןיא ןרָאװעג טלדנַאװ
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 -עגנגעק קידריוװ ןַאד ךיז ןבָאה ןרָאסעפָארּפ עשיליוּפ ליפ טשינ

 -ַאמ ַאמלַא;פ רעד ןופ ןלַאז יד ןיא םזינַאגילוכ ןשיטטסישַאפ םעד טלעטש

 ,ןַאלָאר ןעמָאר ןופ ווירב רעד טעדנעוועג ןעוועג זיא עקַאט ייז וצ .(4 ?רעט

 סָאװ ,ךיז םעש ךיא, :רעטרעװ יד טימ טקידנערַאפ ךיז טָאװ רשכלעוו

 ןרָאסעטַארּפ עשיליופ יד ןפורעג טָאה רש ."דיי ןייק טשינ ןיב ךיא

 ףטנעדוטס עשידיי ףיוא ןלַאפנָא עקיטולב יד ןלעטשוצנגעק ךיז שיגרעגנע

 ןבָאה עכלעו ,עטשרש יד וצ טרעהעג טָאה יקסניברַאטָאק .פָארּפ

 עשיטסישַאפ יד טלּפמעטשעג ,טליײטרוארַאפ שירָאגעטַאק ןוא טסיירד

 .טלעטשעגנגעק ךיוא ךיז ןוא ,טעטיזרעווינוא רעווששרַאװ ןיא טסעט

 תעב גנוטלַאה עצלָאטש ןוא עקידריוו ןייז ךיא קנעדעג טנייה יוװ ױזַא

 בױהנָא ןרַאפ טונימ 10 ַא .1935 גנילירפ ןיא ןגארטרַאפ ענייז ןופ םענייא

 -רעמ ןענייז ?ןטנַארָאּפרָאק, יד .געלשצג קיטולט ַא ןכָארבעגסיױא זיא

 רעקניל רעד ףיוא טגָאיעג ייז ןוא ןטנעדוטט עשידיי יד ןלַאפַאב ךעלרעד

 ףיוא טָאה ןעמ .דנַאטשרעדי ַא ףיוא ןפָארטעגנָא ןבָאה ייז רעבָא .טייז

 .ּפעלק טימ טרעפטנעעג ּפעלק

 יקסניברַאטָאק .פָארפ לָאז ןיא ןיײרַא זיא געלשעג ןופ גנַאג ןיא

 .ערדעטַאק רעד וצ טרעטנענרעד ךיז רע טָאה שיטעטסעיַאמ ןוא לענש

 סענַאגילוכ יד ןעגניווצעג טָאה גנוטלַאה עקידריוו ןוא עטעטירָאטיױא ןייז

 ,קילב ןפיט ןייז טימ לָאז םעד ןעמונעגמורַא טָאה רע .ןקיאורַאב וצ ךיז

 זיא ןוא ןטנעדוטס עשידיי ליפ ןופ רעמינּפ עטקיטולבעצ יד טקרעמַאב

 ןביוהעגנָא ןוא טייז רעקניל רעד ףיוא רעבירַא זיא רע .טלופ ןופ ּפָארַא

 ,קיטע רעכעלשטנעמ ןגשװ עיצקעל יד

 ןַא ןופ יירשעגסיוא ןַא ןסירעגרעביא טָאה טייקליטש ערעװש יד

 "?ןדיי יד וצ ןיולב ריא טדער יצ ,רָאסעּפָארּפ רעה, : "רעירַא;

 "-שטנעמ ןגעוו דער ךיא , : רעפטנע רעטסעפ ַא ןעמוקעג ךיילג זיא'ס

 טציא ןייטש ףרַאד ס יוװ ,טרָאד ןייטש ךיא זומ ,סקעדָאק ןשילַארָאמ ,ןכעל

 ."שטנעמ ןוא קַאלַאּפ רעקידריװ ַא

 ןיא ןירַא ןטנעדוטס עשידיי עּפורג ַא ,רימ ןענייז גַארטרַאפ ןֿכָאנ

 -געזָאר לַאכימ ,ּפיל רעטקיטולבעצ ַא טיִמ ךיא .רָאסעּפָארּפ ןופ רעמיצ

 ,םינּפ טעּפַארדעצ ַא טימ קַאמ ,גיוא טקַאהעגרעטנוא ןַא טימ (5 דלעפ

 .קַאינילַאמ המלש ןעמָאנ רעזדנוא ןיא טָאװ טדערעג .ןגיוושעג ןבָאה

 .טעטירַאדילָאס ןוא גנוטלַאה רעד רַאפ טקנַאדעג טָאה רע
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 ךיא רעה עניימ , :ןסירעגרעביא םיא טָאה יקסניברַאטָאק.ּפָארּפ רעבָא
 טקנַאד סָאװרַאפ .קיגָאל ןוא קיטע ןופ (6 ?ייווצ, ַא ןלעטש ךייא לעװ

 :ךַאז עמַאזניימעג ַא ןקידיײטרַאפ רימ זַא ,טשינ ריא טייטשרַאפ יצ ? ריא

 "? ךובכ ןוא עדריו עכעלשטנעמ רעזדנוא

 לא לא
 לא

 -ירַאב-ספמַאק רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא יקסניברַאטָאק שואעדַאט
 ןוא טריפעגנָא טָאה רע .טכַאנ-עיצַאּפקָא רערעטצניפ רעד ןיא עדַאק
 -עג טָאה ס סָאװ רַאפ ,ןטעלּפמָאק-טעטיזרעווינוא עמייהעג טריזינַאגרָא

 ןעוװעג זיא רע .רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןיא טיט ןוא גנוקישרַאפ טָארד

 ,רעיצרעד ןוא ןגָאנַאדעּפ ,ןרָאסעּפָארּפ עשיליױוּפ יד ןופ טפַארק-ביירט יד
 ,רָאטַאזינַאגרָא ןוא ןסיוועג רעייז

{. 2 
 קה יא

: 

 לט

 ןופ רענייא יקסניברַאטָאק .ּפָארּפ זיא ןרָאי-המחלמיךָאנ יד ןיא

 ףיױא קיטעט זיא רע .טפַאשנסיו רעשיליוּפ רעד ןיא ןרוגיפ-טּפיוה יד

 -כיוה עיינ טריזינַאגרָא רע .שירעפעש ךעלנייוועגרעסיוא ןוא ןטיבעג ליפ

 ןוא רעקיגָאל ןופ ןרעדַאק עיינ ןופ רעיצרעד ןוא רָאסעָּארּפ זיא ,ןלוש

 ןלושכיוה עשידנעלסיוא ליפ טכוזַאב ,קרעוװ עיינ סױרַא טיג ,ןפָאזָאליפ

 רעמילשורי םעד ךרוד ןטעברַאפ ,לארשי ןיא רע זיא 1958 רָאי ןיא

 ןשיוצ .ןטנעדוטס ענעזעוועג ענייז ןופ ליפ טפערט רע ווװ ,טעטיזרעווינוא

 ןופ רַאטערקעס-טּפַאשנסיו רעד טסירגַאב טרָאד םיא טָאה ערעדנַא

 -לעוו ,יקסנַאנזָאּפ טנעדוטס רענעזעוועג ןייז ,טעטיזרעווינוא רעמילשורי

 -ָארּפ ןופ טלַאטשעג יד טרעדלישעג רעטרעוװו עקיצרַאה ןיא טָאה רעכ

 ,ןליוּפ ןקידהמחלמרַאפ ןיא רָאסעפ

 לא א
 א

 -ַאק ,פָארּפ ןופ ערעל רעד ןגעװ ןביירשנָא ןעמ ןָאק רעדנעב ליפ

 -עלע עכעלטע ךָאנ ףיוא ןלעטשּפָא זיולב רָאנ ךיז ליוו ךיא .יקסניברַאט

 ןרָאװעג טמירַאב לעיצעּפס זיא רעכלעוו ,םעטסיס ןשיטע ןייז ןופ ןטנעמ
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 "קיטע עקיגנעהּפָאמוא יד; :ךיז טפור ןוא 19617-1957 ןרָאי יד ןיא

 :טביירש רע .(ַאנשזעלַאזעינ ַאקיטע)

 -געמ ןיא קיטע זַא ןטלַאה סעמרָאנ עזעיגילער ןופ רעגנעהנָא יד;

 יד  טפור ןעמ סָאװ סָאד זַא ;גנודנירגַאב רעזעיגילער ַא ייב זיולב ךעל

 -רעביא ןַא יו ,ןייטשרַאפ טשינ שיעדנַא ןעמ ןעק ?ןסיוועג ןופ םיטש

 ןענייז גנודנירגַאב רעזעיגילער ןָא זַא ,ןגָאז ייז .עכעלטעג ,עכעלריטַאנ

 ."גנוקריוו םוש ןָא ,רעטרעוװ עטסוּפ ןפירגַאב עשיטע עלַא

 :יקסניברַאטָאק .פָארּפ טרעפטנע םעד ףיוא

 רעשיטע ןופ ליפעג רעזדנוא ןיא סָאד -- ןסיוװעג ןופ םיטש יד;

 -ַאנרעביא ןייז סָאד ףרַאד סָאװרַאפ .ןסיוועג רעזדנוא זיא סָאד ,גנוצַאשּפָא

 זיא .הּפרח ןופ ליפעג סָאד יװ טקנוּפ ,ןסיוועג ןופ םיטש יד ?ךעלריט

 תורוד ןופ ךשמ ןיא טעטלַאטשעג ךיז טָאה סע לייוו ,ןעמוקוצייב רעווש

 ."טָאבעג רעכעלרעניא ןַא ןרָאװעג זיא סע זיב ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןיא

 ןפמעק עכלעוו ,ןשטנעמ רַאפ גנוטכַא ןיא סיוא ךיז טקירד סָאד

 עכלעוו ,טניירפ רַאפ ;ןלַאעדיא עכעלשטנעמ ענעביוהרעד רַאפ שידלעה

 גנוטכַא ןוא עביל ןופ טמוק סָאד .הרצ תע ןַא ןיא ןפלָאהעג זדנוא ןבָאה

 ױזַא ןוא עגנוי רעביא ערעטלע ןופ החגשה ןופ ,ןרעטלע וצ רעדניק ןופ

 ,רעטייוו

 -סיוא םוצ יקסניברַאטָאק ,פָארּפ טמוק הטיש רעשיטע רעיינ ןייז ןיא

 טכַארטַאב ןיא טמענ דיחי ןופ גנוצַאשּפָא עוויטיזָאּפ ,עשיטע יד זַא ,ריפ

 טסייה סָאד .ןזָאלרַאפ קידנעטש ךיז ןָאק ןעמ ןעמעו ףיוא ,שטנעמ ַא

 ַא ןייז ןומ סָאד .'סוּפורטוּפא רעטוג ַא, ןייז ןָאק רעכלעוו ,שטנעמ ַא

 -לעה ןפמעק ןויסנ ַא תעב ןוא קיטומ ןייז ףרַאד רע .ץרַאה טימ שטנעמ

 -עלרע ןַא זיא סָאד .טכיזפיוא ןייז רעטנוא ןענייז עכלעוו ,יד רַאֿפ שיד

 ןבעל-ןוא:בײל טימ ןבעגעגרעביא שטנעמ רעקיטומ ,רענעדיײשַאב ,רעכ

 .ךַאז רעכעלשטנעמ רעד

 רעד ןופ ןשינעפיט יד ןיא ןייֹרַא טגנירד יקסניברַאטָאק .ּפָארּפ
 ,עכיירטסייג ןוא ענייש סָאד ןעניפעג טרָאד ליװ רע .גנונעדרָא רעיינ

 ןיא זַא ןָא-טזייו רע .שטנעמ םעיינ םעד ןרימרָאפ ףרַאד ןוא ןָאק סָאװ

511 



 = -עג ןגייא ןייז ןבעגרעביא טשינ שטנעמ ַא רָאט ןעגנוגנידַאב םוש ןייק

 :טגערפ רע .ןשטנעמ ןסייווצ ַא ,ןסיוו

 ןעו ,ןַאז טײקמַאזכרָאהעג עטולָאסבַא ןַא ןזײװסױרַא ןעמ ןעק יצ;

 עכלעו ,ןטַאט טרעדָאפ ץנַאטסניא רערעכעה רעד ןופ וויטקעריד יד
 "? עקיטכערטרעדינ סלַא ןענעקרענַא רימ

 :טרעפטנע רע

 זיא סָאד ץענערג יד .ןצענערג עריא ןבָאה זומ טײקמַאזכרָאהעג;

 "יד עכלעוו ,ןטַאט ערעזדנוא ,טעטיװיטקַא רעזדנוא זַא ,ןייזטסוװַאב סָאד

 ."ןלַאעדיא עשיטע וצ ןריפ ןגעוו עשיטע רָאנ .עשיטע ןענייז ,ךַאז רעד ןענ

 "ער רעכעלטפַאשלעזעג רעד זַא -- קיטכיזרָאֿפ וצ רע טיג -- ןייז ןעק

 -ריוו עכעלטפַאשלעזעג ןייז רעבָא ,רעוויטקעפע ןייק ךיילג טשינ זיא טַאטלוז

 רימ עכלעוו ,עכלעזַא ןייז רעכיז טעװ ,ץנַאטסיד רעגנַאל ַא ףיוא ,גנוק

 לָאז ס זַא ,ךָאד ןליו רימ ןוא .טלָאװעג ןוא טפרַאדעג ןטלָאװ עלַא

 ףיא ןציטש ךיז טעוװ סָאװ ,עשינָאמרַאה ַא ,טפַאשלעזעג ַא ןײטשטנַא

 שטנעמ ןרַאט דובכ ,טייקסטוג ,טייקכעלפעה ,טּפַאשטניירפ רעקיטייזנגעק

 ,קנַאדעג ןייז ןוא

 .ויטַארעּפמיא ןשילַארָאמ ןגנערטש ַא טימ רע טמוק ךיוא רעבירעד

 :טגָאז רע

= 

 ,קיטכיר טשינ זיא סָאד .ףמַאק ןופ ןעגנוגנידַאב ןיא קיסַאּפ טשינ זיא

 יד ןָא טנכייצ יז ןפמעק ףרַאד ןעמ ױזַא יו טזייוו יז .טרעקרַאפ טקנוּפ

 רעד ןופ גיז םעד ןריטנַארַאג ןענעק עכלעוו ,ןדָאטעמ ןוא עיגעטַארטס

 ןעמ לָאז רענגעק ןטימ ףמַאק ןיא זַא ,טרעדָאפ יז .ךַאז רעכעלשטנעמ

 ,טייקידנעווטיונ:ספמַאק רעד ןופ ןצענערג יד ןגייטשרעביא טשינ לָאמנייק

 טשינ זיא סָאװ ,סטכעלש ןייק רענגעק םעד ןכַאזרוארַאפ טשינ לָאמנייק

 ןעמ ףרַאד ,טייקידנעוװטיונ:ספמַאק רעד רעסיוא .ףמַאק ןכרוד טריטקיד

 זַא ,ןייטשרַאפ ןוא עכעלשטנעמ ַא גנולעטש ַא םיא יבגל ןבָאה קידנעטש

 שרעדנַא רשפא טכַאױט סָאװ ,שטנעמ ַא טײטש סייז רענעי ףיוא ךיוא

 ,?ןטכַארט וצ טכער ןבָאה זומ ןוא טָאה סָאװ רעבָא ,ךיא יו

 "סופורטופא ןסוג  ַא ןופ קיטצ ןיימ זַא ,רָאפ רימ טפרַאו ןעמ;

 לא לא
 א
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 ןופ לטנַאמ ןרעטנוא ןעוו ,"עכָאּפע-רַאשטָאמ , רעשיגַארט רעד ןיא

 ןדיי ןגעק דגַא-הפשכמ ַא ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ?ןטסינויצ, ןפמעקַאב

 זיא -- ןליוּפ ןיא םזילַאיצָאס ןופ םינּפ סָאד טקיצומשַאב טָאה סָאװ --

 ןטייקכעלגעמ יד ןיא טצענערגאב .קלָאפ ןופ ןסיװעג סָאד רעדיוו רע

 "מש רעד ןגעק ,ךעלגעמ זיא'ס רָאנ יװ ,סרַא טערט ןוא רע טבייוש

 לייטנָא ןסיווג םעד ףיוא ןָא טזייו רע .טסעּפ רעשיטימעסיטנַא רעקיצ

 ,רוטלוק רעשיליױּפ רעד ןֹופ גנולקיװטנַא רעד ןיא קנַאדעג ןשידיי ןופ

 :טביירש רע

 -רַאפ ןוא גַארטיײב ןסיורג דעייז ןָא ןעוועג רימ ןטלָאװ םערָא יו,

 ,"ןטסניד

 רעד ףיא רעדיו טײטש רע .שינָאקלוװ ןוא גנוי רעדיוו זיא רע

 רעייטשייב םעד רַאפ טלַא ןוא דימ טשינ לָאמנייק ,עדַאקירַאב-ספמַאק

 .שטנעמ ןופ ךַאז יד -- ךַאז רעקיליה רעד ןופ גיז םוצ

 ! רָאסעפָארּפ רעה רעבושח

 ענייד ןופ רעטנזיוט ןופ ןעמָאנ ןיא ךיז ךיא ביולרעד ,ריד ןּופ טייוו

 .ןשטנווו עטסעב יד ןקישוצרעביא ריד ,םידימלת ןוא ןטנעדוטס ענעזעוועג

 ןיא ,ערעל ןייד ןיא -- ןסעגרַאפ טשינ ריד ןיא לָאמנייק ןלעוו רימ

 ,ליּפשיײיב ןייד ןיא ,קיטע ןייד

 סָאװ ,ערעל ;טיײקיטעט רעמַאזקריו ןופ עירָאעט עניײמעגלַא ((

 -דנַאטש םענופ טייקיטעט רעכעלשטנעמ ןופ םינימ ענעדישרַאפ טשרָאפ

 .טיײקמַאזקריו ריא ןופ טקנופ

 .רעקינירטּפָא רעד (2

 .סעקעדנע יד ןופ ןעלטיה-ןטנעדוטס 3

 -ןטנעדוטס רעד ןיא .טעמרָאק סָאװ עמַאמ יד :ןייטַאל ףױא (4

 .לטעכיוה רעד רַאפ ןעמָאנ רעכעלטרעצ ַא ךַארּפש

 .עטיוועלעינַא .מ ןופ רעטערטרַאפ ,ָאטעג רעוועשרַאװ ןופ דלעה 5

 .עטָאנ עטסגרע 6
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 ןטייקכעלנעזדעצ עשידיי עקיטכיוו
 ךוב ןיא ענעזיוועגנא טשינ

 ם ו ט ר ע ט ל א
 (זעיגָאלָאנַארכ)

 (.ר .צ נ רעד רַאפ) 1025 -- שיק ןב לואש

 (.ר.צ .נ רעד רַאפ) 977-1015 -- דוד

 (.ר .צ.נ רעד רַאפ) 935-7975 -- המלש

 (.ר.צ.נ רעד רַאפ) 442:458 -- הימחנ ןוא הרזע

 (.ר.צ.נ רעד רַאפ) 167 -- יבכמה הדוהי

 73766 -= בולח-שוג ןופ ןנחוי ןוא ארויג רב ןועמש

 .רעמיױר יד ןגעק דנַאטשפיוא ןופ רעריפנָא

 100:30 -- (סויוװַאלּפ ףסוי) והיתתמ ןב ףסוי

 132-35) (ןוזןרעטש רעד) -- אבכוכ-רב

 132750 -- אביקע יבר

 ןשידומלת ןופ רעדנירגַאב רעטנעקרענַא (.צ .נ) ה"י 2 -- ןקזה ללה

 ,הרות ןענרעל ןופ דָאטעמ

 רעזעיגילער רעד ןופ רעדנירג (.צ.נ) ה"י 2 --- יאכז ןב ןנחוי

 ,הנבי ןיא עימעדַאקַא

 ןלַאפ ןכָאנ ַאשוא ןיא ןירדהנס ןופ רעציזרָאפ --- לאילמג ןב ןועמש

 .רעטנרעלעג ןוא יאנת (135) דנַאטשפיױא אבכוכ-רב ןופ

 .קרעװ ןייז ןופ רָאטַאוניטנָאק -- אביקע יבר ןופ דימלת --- ריאמ יבר

 טקידנערַאפ ,יאנת ןוא רעטנרעלעג (200-125) -- הישנה הדוהי 'ר

 .(רעכעלדנימ) הּפ"לעבש הרות רעד ןופ גנולמַאזפיונוצ יד

 יד ןיא ילבב דומלת ןופ רעלעטשנעמַאזוצ -- אניבר ןוא ישא בר

 ,4157-430 ןרָאי

 רע טל אלטימ

 "עמיאַארַאק) "םיארקא יד ןופ רעדנירג --- (8607767) דוד ןב ןנע

 ,טסידומלת ןוא רעקנעד .םינואג יד ןגעק ןטָארטעגסױרַא (עטקעס
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 יד ןשטייטסיוא ןופ טייהיירפ טרעדָאפעג רעטשרע רעד טָאה סָאװ
 לביב

 ,םיארק יד ןופ רעפמעקַאב רעטנרעלעג -- (942-802) -- ןואג הידעס
 קרעו ליפ ןופ רבחמ

 ןוא (רעטסינימ) ריזעוו ,טעָאּפ ,טסידומלת (ה"י 10) דיגנה לאומש
 עדַאנערג ןיא לַארענעג

 -ַאלוּפָאּפ -- "ספלא רעד, ןופ רבחמ (110371013) יספלא קחצי בר
 ךומלת םעד טריזיר

 ,טסידומלת ,רעקירָאטסיה ,רעטנרעלעג (118071110) דואד ןבא םהרבא
 ןע'ם"במר ןופ רעייגרָאפ םעד רַאפ םיא טלַאה ןעמ

 (טפירש ןיא רערעלקפיוא) שרפמ --- ךיירקנַארפ (1105-1040) י"שר
 ,ארמג ןוא הנשמ ,הרות ןופ

 -לביב ,ףָאזָאליפ ,רעטנרעלעג (116771088) -- ארזע"זבא םהרבא 'ר
 טעָאּפ ,רעקיטירק

 .רַאב ןופ רעטנרעלעג -- (1310-1245) (תרדא ןב המלש בר) א"בשר
 רעכעלטלעוו ףיוא םרח ןפרָאװעג ,רעקיטַאנַאפ רעזעיגילער -- ןָאלעצ
 טפַאשנסיוװ

 "םירות, ןופ רבחמ -- 1327-1250 -- (ש"אר) רשא ןב בקעי יבר
 ןיא זיא ייז ןופ ךמס ןפיוא .ןטפירשרָאפ ץזעיגילער ןופ גנולמַאז --
 -ןחלוש; רעד ָארַאק ףסוי ךרוד ןרָאװעג ןבירשעגנָא ה"י ןט"'6
 (1564) "ךורע

 ה פוק תיסנא סענע ר
 (זעיגָאלָאנָארכ)

 ןטייוצ ןופ רעטכיז רעטסערג -- (1320-1270) ימורה ןב לאנמע
 יד טגניזַאב סָאװ טסינַאמוה .עילַאטיא ןיא ילבפיוא ןשיאערבעה
 טלעו רעד ףיוא ןבעל ןופ טייקנייש

 רעכעלטסירק רעד ןיא טנַאקַאב (1344-1288) (ג"לבר) ןושרג ןב יול 'ר
 -חלמ-סטָאג) 'ה-תומחלמ קרעװטּפױה ןייז .סעדינָאסורעג סלַא טלעוו
 .הנומא עשידיי יד ןריזילַאנָאיצַאר ם"במר יו טריבורּפ .(תומ

 רעד ןופ רבחמ ,אפור ןוא בר -- (1460-1388) יטעיר קחצי ןב השמ
 יו ,'טעמ שדקמ, טפירש רעשיטקַאדיד-שיטע רעשידעּפָאלקיצנע
 רענעי רעביא גנורעדנַאװ עשיטסַאטנַאפ ַא רע טביײרשַאב עטנַאד
 טלעוו
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 -עיגילער רעשידיי רעסיורג --- (150871427) -- לאנברבא קחצי ןָאד

 ןכעלגינעק ןפיוא רעטסינימ סנַאניפ ןוא עינַאּפש ןיא רעקנעד רעז

 ףיוה

 -בעה ןופ רעצעזרעביא רעטמירַאב (1497-1460) ָאגידעמ לעד והילא

 תניחב , ךוב ןופ רבחמ .ןײטַאל ףיוא קרעװ עשיבַארַא ןוא עשיאער

 ,םזילַאנָאיצַאר ןוא קיטסימ רעד ןשיװצ געוולטימ ַא טכזעג "תדה

 "ַאיד; קרעוװו ןופ רבחמ 1530-1460 (קחצי ןופ ןוז) לאנברבא הדוחי

 (שינעילַאטיא) (עביל ןגעוו ןטעומש) "ערָאמַא ד יגָאל

 רעטמירַאב -- (154971469) רוחב והילא-ַאטיװעל רשא ןב והילא

 יַארּפַארַאּפ ,קיטַאמַארג ןגעװ קרעוו ,(רעדיל עשיטקַאדיד) רעטכיד

 "בויא רפס; םעד ןעמַארג ןיא טריז

 "ךורע ןחלוש , ןופ רבחמ (1575-1488) ָארַאק ףסוי

 רעד ןיא רוגיפ עלַארטנעצ ,תפצ -- 1572-1524 (י"רא) עירול קחצי

 גנוגעווַאב רעשיטסימ רעיינ

 ןופ רעביירש ןוא רעקנעד -- (1640:1585) -- ַאטסָאק ַאד לעירוא

 הנומא עשידיי יד ןרימרָאפער ןלעוװ רַאפ .החּפשמ רעשינַארַאמ ַא

 ּפש ןופ רעייגרָאפ .םינבר עשידנעלָאה יד ךרוד םױח ןיא ןפרָאװעג

 ?עיצידַאױט רעד ןגעק ןסיזעט  :קדעװ ןייז ,ַאזָאנ

 רעשידומלת רעד ןגעװו "ןיסחויה רפס; ןופ רבחמ -- אתוכז םהרבא

 הפוקת טנַאסענער רעד ןיא טבעלעג .רוטַארעטיל

 -סנַאסענער רעד ןופ רעקירָאטסיה רעשידיי -- אגרעוו ןבא המלש

 ןופ רבחמ עיציזיוקניא רעשינַאּפש רעד ןופ רענעפָאלטנַא ,הפוקת

 עינַאּפש ןיא ןדיי ןגעק תופידר ןגעוו "הדוהי טבש, קרעוו

 ,לַאגוטרָאּפ ןופ ןפָאלטנַא ,רעקירָאטסיה רעשידיי --- עװקסוַא לאומש

 (סנַאסענער) ."רעצ ןייז ןוא לארשי רַאפ טסיירט ַא; :קרעװ ןופ רבחמ

 רעד ןופ רעקירָאטסיה רעשידיי רעטסערג -- ןָאיניװַא ןופ ןחכה ףסוי

 (1575) "הכובה קמע , קרעװ ןופ רבחמ הפוקת-סנַאסענער

 ןגעװ רוקמ רעקיצנייא -- 'והילא ירבד, ןופ רבחמ --- ילַאסּפַאק

 .ה"י ןט-15 ןופ ייקרעט ןיא בושי ןשידיי

 רעד טָאה רע .(1575) "םיניע רואמ , ןופ רבחמ --- יסָאר עד הירזע

 רעד ןוא ןענָאליּפ ןופ קרעװ יד טימ טלעװ יד טנעקַאב רעטשרע

 ,םרח ןיא ןפרָאװעג םיא טָאה ןעמ .ַאטניגַאוטּפעס

 רעטשרע -- (1592) -- "דוד חמצ; קרעװ ןופ רבחמ --- ץנַאג דוד

 ןדיי עשישטייד יד ןשיווצ רעקירָאטסיה
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 ןטייצ עטסעיינ ןוא עוונ

 (תיב-ףלא ןטיול)

 -ַאב רעוט .זעג ,רעביירש ,רעקנעד 1927-1856 (גרובזניג רשא) םעהי-דחא

 ןופ רעטנעצ ןקיטסייג סלַא לארשי-ץרא ןופ רעקיטערָאעט ןוא רעדנירג

 ,םוטנדיי-טלעוו

 ,גנוגעװַאב רעשידיי רעוויסערגָארּפ רעד ןופ רעוט רעקיטכיוו ןיִגלֶא השמ
 -1878) ?טייהיירפ-ןגרָאמ , רעד ןופ רעדנירג-טּפיױה ,טסילַאנרושז ,רעביירש
9, 

 ןשידיי ןופ רעביירשַאב ,1920-1862 (טרָאּפָאּפַאר לװנַאז-חמלש) יקסינַא

 רעטנוא ,יקסוװָאלטישז .ח ןופ דניירפ רעטנעָאנ ,ה"י ןט-19 ףוס ןופ ןבעל

 "ןרָאי רע:70 יד ןופ קיגָארכע ,"ןרענָאיּפ, : קרעװ:טּפיוה .סולפנייא ןייז

 יַאמַארד ,רעביירש רעשידיי רענרעדָאמ רעטסערג (195771880) ׁשַא םולש

 ,רעקנעד ,גרוט

 ךיוא רעטכיד ,"חווקתה , רעד ןופ רבחמ (1909-1856) רעבמיא ץרעה-ילתפנ

 .רעדיל"ןייוו ןוא עביל ןופ

 רעקיטערָאעט ןוא רעדנירג 1700"1760 (ט"שעב) בוט-םשילעב לארשי 'ר

 ,גנוגעוװַאב -םזידיסח רעד ןופ

 רעשיאערבעה רעלַאנָאיצַאנ רעטסערג (1925-1872) קילַאיב ןמחניםייח
 ,טסיליטס רעלופטכַארּפ ,טסיאייסע ,רעקיריל ,טעָאּפ

 -ערּפמיא ,טסינַאמָאר רעביירש רעשיטעיװָאס (1952-1884) ןָאסלעגרעב דוד

 .ןרעטקַארַאכ עכעלשטנעמ רעביא זילַאנַא רעשיגָאלָאכיסּפ רעפיט ,טסינָאיס

 רעקיטכיוװ (דנַאלסור ָאװעינשיװ ,1895 .בעג) -- ןַאמדלָאג םוחנ ר"ד

 ןופ רעדנירגטימ ,וָאלָאקָאס םוחנ ןופ רעטעברַאטימ ,רעוט רעשיטסינויצ

 ,רענייז טנעדיזערּפ דעלעוטקַא ןוא רעקירָאיגנַאל ןוא סערגנָאק-טלעװ ןשידיי

 גנורילוגער רעכעלדירפ רַאפ ףמַאק ןיא רעקיטילַאּפ רעשידיי רעטסטמירַאב

 .טקילפנָאק ןשיבַארַא-לארשי ןופ

 ןוא רָאיטקַא ,רעטַאעט ןשידיי ןופ רעפעש (1908-1840) ןדַאפדלָאג םהרבא

 :עטסטמירַאב יד ,ןסעיּפ 50 רעכעה גרוטַאמַארד ,רעביירש ,רעסישזער

 ךוב-רעדיל ,רעטכיד ךיוא ?אבכוכ-רב/, ,"תימלוש , ,"סלעמעל ענוק ייווצ;

 .סעקטערעּפָא ןופ רבחמ ךיוא ,"םיחרפו םיציצ,
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 -ירַאלוּפָאּפ ,רעקיטירקירוטַארעטיל ,רעביירש (1909-1852) ןידרָאג בקעי

 .(תרפא עלערימ) ןסעיּפ-רעטַאעט עטמירַאב ,רָאטַאז

 ןופ רענייא רעטכיד רעשיאעדבעה רעטמירַאב (18927-1829) ןָאדרָאג .ל4.י
 .רוטַארעטיל רעשיאערבעהזיינ רעד ןופ רעביירש עסיורג עטשרע יד

 -ָארָאטסיה רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ רעפעש (18917-1817) ץערג ךירנייה
 ,ה"י ןט-19 ןופ רעקירָאטסיה רעשידיי רעטסערג ,עיפַארג

 -לַארענעג ןופ ןַאטיּפַאק רעשיזיוצנַארפ (1925-1858) סופיירד דערפלַא

 -עסיטנַא ךרוד שירָאטַאקָאװָארּפ טקידלושַאב ,םַאטשּפָא ןשידיי ןופ ,בַאטש

 -סנבעל ףיא טּפשמרַאפ ,טַארַאפ ןיא ןרענָאיצקַאער ןוא ןריציפָא-ןטימ

 ,1906 ןיא טריטיליכבַאהער ,ןָאױג לזדניא ןפיוא עיצַאטרָאּפעד עכעלגנעל

 ,"זיקַא'שז , לקיטרַא ןייז ,ַאלָאז לימע ןעוועג זיא רעקידייטרַאפ רעסייה ןייז

 ,ה"י ןט-20 ןופ רעקירָאטסיה רעשידיי רעטסערג (1942-1860) ווָאנבוד ןועמש

 רעביירש עשידיי עטסקיטיײזלַא יד ןופ רענייא (1948-1880) ןייבשריה ץרּפ

 יד .ןעגנורעדליש:-עזייר ,ןסעיּפ ליפ ,גנופַאש עשיטַאמַארד ,ןענַאמָאר --

 ןטָאש ןיא , ,"געוודייש ןפיוא, ,"רעדלעפ ענירג יד; :קרעװ עטסטמירַאב

 .שַא-םולש ךָאנ רעביירש רעטסרעלוּפָאּפ ."תורוד ןופ

 רעקיטערָאעט-ןטסילַאיצָאס עטשרע יד ןופ רענייא (1875-1812) סעה השמ

 ןופ רעדנירגַאב ,ןסקרַאמ ןופ רעטעברַאטימ רעטנעָאנ .ןרענָאיצולָאװער ןוא

 ,(?םילשורי ןוא םיור; ךוב ןיא) הנידמ עשידיי סלַא לארשי ןבעלפיוא

 -טפַאשלעזעג רעוװיסערגָארּפ רעקיטכיוו (1932-1856) יקסוועשטניוו סירָאמ

 -קַאדער-טסילַאנרושז ,עקירעמַא ןופ ןטַאטש עטקינײרַאפ יד ןיא רעוט רעמעל

 -יירש ,עסערּפ רעשיטסילַאיצַאס ,רעוויסערגָארּפ רעד ןופ רעדנירג ןוא רָאט

 ,רעוט-רעטעברַא ,רעב

 -טפַאשלעזעג ,רעביירש ,רעקנעד ,גָאלָאיצָאס (1943-1865) יקסוװָאלטישז םייח

 ,ןבעל שידיי ךעלטלעוו ,ךַארּפש רעשידיי רעד רַאפ .רעפמעק ,רעוט-רעכעל

 .קלָאפ שידיי ויסערגָארּפ קיטייצד-יינ ַא רַאפ

 .םַאטשּפָא ןשידיי ןופ ןיטעָאּפ רענַאקירעמַא (1887-1849) סירַאזַאל ַאמע

 ךיל ריא טימ .קלָאפ ןשידיי ןוא ןטנַארגימע-ןדיי ןופ ןירעקידייטרַאפ עסייה

 רעד ףיוא ןרָאװעג טצירקעגסיוא זיא סָאװ ,"ענעבירטרַאפ יד ןופ רעטומ יד;

 עקירעמַא ןופ עטכישעג רעד ןיא טקיבייארַאפ יז זיא עוטַאטס-סטייהיירפ

 .ןיטעָאּפ טלַאנָאיצַאנ סלָא

 .גרוטַאמַארד ,רעביירש ,טעָאּפ -- 8 (ןרעּפלַאה בייל) קיווייל .ה
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 ןופ רבחמ) רעקנעד ,שידיי ןיא רעטכיד עשידיי עטסטבַאגַאב יד ןופ רענייא
 (."םלוג;

 רענָאיּפ-הלכשה ,רעביירש ,רעקנעד -- (18607-1788) ןָאזניװעל רעב-קחצי
 ,"ךָאסלעדנעמ רעשיסור דעד , ןפורעג םיא טָאה ןעמ ,דנַאלסור ןיא

 -ביוו) ןטעָאּפ עשידיי עטסערג יד ןופ רענייא (1972-1901) רעגנַאמ קיציא
 .רעדיל-ךוב ;(קסעטָארג ,עדַאלַאב -- גנופַאש ןייז ןופ ןעמרָאפ עטסקיט
 ,"תור , "ךַאד ןרעביא סנקלָאװ, ,"טניוו ןיא ןרעטמַאל; ,"ךַאד ןפיוא ןרעטש"

 ןוא רעקיטערָאעט יד ןופ רענייא (1923-18723) םיוברעדעצ-ווָאטרַאמ ילוי
 -עגטימ ,ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעדלַאיצָאס רעשיסור רעד ןופ רעדנירגטימ
 -יפ ,ײטרַאּפ רעד ןופ גנוטלַאּפש רעד ךָאנ ,רעטעּפש .ןענינעל טימ טעברַא
 ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא .סעקיועשנעמ יד ןופ גָאלָאעדיא ןוא רער
 ,2 1/2 לַאנָאיצַאנרעטניא

 עשידיי-שיטעיוװָאס עטסערג יד ןופ רענייא (1952-1895) שיקרַאמ ץרּפ
 ,הפוקת טלוק-ןענָאזרעּפ רעד ןיא ןעמוקעגמוא ,רעטכיד

 -ץעג ,רעגערט-הלכשה ,רעביירש ,ףָאזָאליפ --- (180071750) ןומיימ המלש
 רָאטַאטנעמָאק רעטסעב סלַא טמירַאב ,ןײטַאל,שטייד ,שיאערבעה ןיא ןבירש
 ,ןטנַאק ןופ

 ,רעוט רעשידנוב רעטבילַאב רעקיטכיוו (1928-1876) שטיװעלַאכימ שינייב
 .רענדער ,טסילַאנרושז

 "דנוב , ןופ רעריפ ןוא רעקיטערָאעט-טּפיוה (1879"1913) םעדעמ רימידַאלוװ

 רעד -- 1917:1826 (שטיװָאמַארבַא בקעי-םולש) םירפס רכומ עלעדנעמ
 ,שידיי ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רעקיסַאלק ,רענָאיּפ --- ?עדייז
 רעלטסניק רעסיורג .ןּפיט עשידיי ןופ רעלָאמ ןוא ןשזַאזייּפ עטפַאהרעטסיײמ
 ,טרָאװ ןופ

 ,רעביירש ,םור ןשיאעּפָאריײא ןופ ,ףָאזָאליפ (1789-1729) ןָאסלעדנעמ השמ
 ,הלכשה רעשידיי רעד ןופ רענָאיּפ

 ,רעקנעד ,םור ןשיאעּפָאריײא ןופ רעלעטשטפירש (1849"1923) ױדרָאנ סקַאמ
 לצרעה רָאדָאעט ןופ רעטעברַאטימ רעטשרע ,ןובירט-רָאטַארָא ,רעטנרעלעג
 .רעוט רעשיסינויצ ןוא רעקיטערָאעט רעקיטכיוו ןוא

 -עטיל רעשיאערבעה-יינ רעד ןופ רענָאיּפ ,(1885-1842) ןיקסנעלָאמס ץרּפ
 רעקידערּפ ,טנגוי רעשידיי רעד ןופ רעיצרעד רעלַאנָאיצַאנ ,רעבייוש ,רוטַאר

 .קנַאדעג ןשיטסינויצ ןופ
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 רעכעלטפַאשנסיו ,רעביירש רעשיאערבעה (1926-1861) װָאלָאקַאס םוחנ

 רעשיטסינויצ רעקיטכיו ,טסיאערבעה רעלופטכַארּפ ,טָאלגילָאּפ ,טידורע

 ,סערגנָאק-טלעוװ ןשיטסינויצ ןופ טנעדיזערּפ ,רעוט

 -ידיי ערענָאיצולָאװער עטשרע יד ןופ רענייא (1866"1892) טַאטשלעדע דוד

 .עקירעמַא ןיא ןסעָאּפ עש

 רבחמ ,םירפס רכומ עלעדנעמ ןופ רעייגרָאפ (1856-1802) רעגניטע המלש

 .("שלעקרעס;) סעמַארד ןוא םילשמ .,ןעמַארגיּפע ,רעדיל ןופ

 רעשיאערבעה רעד ןופ רָאטַאמרָאפער רעסיורג (1922-1864) ןַאמשירפ דוד

 -בעה ףיוא רעצעזרעביא ,("והבו וחות; "ונתרפס ירתסמ/,) רוטַארעטיל

 .עשטינ ,סנַארפ לָאטַאנַא ,ריּפסקעש ,טנייה ,ןָארײב ןופ שיאער

 -עטיל רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ רעפעש (191571852) ץרּפ שובייל-קחצי

 -עג טייג םזילַאוטקעלעטניא רעפיט ,גרוטַאמַארד ,טסילעװַאנ טעָאּפ ,רוטַאר

 עלַא רַאפ רערעל ןוא רעזייוו-געוו רעד ,המכח-סקלָאפ טימ םיא ייב טרָאּפ

 .רעביירש עשידיי

 ןלױּפ ןקידהמחלמרַאפ ןיא רעביירש ,רעקנעד (1872"19427) ןילטייצ ללה

 "עוו ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןעמוקעגמוא ,קיטע רעזעיגילער ןופ רעקידערּפ

 .עסערּפ ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןַארעט

 ןטעָאּפ עשידיי עטסלופטנַאלַאט יד ןופ רענייא (1940 -- 1896) קַאבלוק השמ

 ןוא רעביירש עשיטעיווָאס עדַאיעלּפ רעטמירַאב רעד ןופ רעקיַאזָארּפ ןוא

 -טַאר ןיא טלוק-ןענָאזרעּפ ןופ הפוקת רעד ןיא עטכַארבעגמוא ,רעלטסניק

 ,דנַאברַאפ

 -טלעוו ,"רעטַאעט ןשידיי ןופ עמַאמ יד ,, (1925-1868) ַאקסנימַאק לחר-רתסא

 .ןלָאר ענעדישרַאפ ןיא עסירטקַא סלָא ךיוא טמיראב

 רעשרָאפ רעקיטכיװ ,ןצערג ןופ רעייגרָאפ (1840-1785) לָאמכָארק ןמחנ

 יד םורַא טמענ -- ?ןמזה יכובנ הרומ , ןופ רבחמ ,עטכישעג רעשידיי ןופ

 -נוא .ה"י ןט-17 םעד זיב ןטייצ עטסטלע יד ןופ עיצידַארט עשידיי עצנַאג

 .ןלעגעה ןופ סולפנייא םעד רעט

 "רעטעברַא ןופ רעגניזַאב ,טעָאּפ-סקלָאפ רעשידיי רעטמירַאב --- ןעזייר םהרבא

 ןיא ןפַאשעג ןוא טבעלעג .ןגרָאמ ןרעסעב ַא ןיא ןביולג ןופ רעגערט ,טיונ

 ,1953 ןברָאטשעג ,1876 ןריובעג .עקירעמַא

 רעשידיי רעטסערג -- (1916-1859) (שטיוָאניבַאר םולש) םכילע-םולש

 ,טייקכעלמיטסקלָאפ ןייז טימ טמירַאב ,םירפס רכומ עלעדנעמ ךָאנ רעקיסַאלק

 סלַא שידיי ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ רעיוב ןוא רעפמעק .רָאמוה ןוא

 ,טרעטַאעט עשידיי עלַא ןופ סעניב יד ףיוא טליּפשעג ןסעיּפ ליפ .ךַארּפש

 .ַא .א "דירַאי םענופ, "סַאּפש רעקיטולב רעד , ?סניוועג עסיורג סָאד;
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 עי פ א ר ג אי ל בי ב
 םוטרעטלא

 גַאלרַאפ ,קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג עטלַארוא יד --- ווָאנבוד ןועמש

 ,1948 קרָאי-וינ --- בואל .ַא

 .עשרַאװ -- רעלסערב .א עכַאגסױא ,השמ תרות ןגעוו :ןייטשניבור 2

8, 

 8. ואּסחּסז : 800156 61 |ג טסס2ז/סח ןטועס - 08ז19 1956.

 אוהזזוח םטססז : 1/0196 - 1957.

 ירַאװו -- "הדוהיג גַאלרַאפ ,עטכישעג-סקלָאפ עשידיי -- ץערג יבצ

 .1914 עש

 "גַאלרַאפ-שאוהי -- םינושאר םיאיבנ ,שמוח -- א -- דנַאב ,"ךנת

 .קפליא'שת תנש קרָאי"-וינ ,טפַאשלעזעג

 יגַאלרַאפ-שאוהי ,םיבותכ םינורחא םיאיבנ -- ב -- דנַאב ,ך"נת

 ,קפל-א"שת תנש קרָאי-וינ ,טפַאשלעזעג
 ז|גשֹווּפ 1086ק606 : סםטטז65 00/0018165 - 1ֿסזו6 7 - 06 !'800/1606

 סט קסטמ/6 ןטו+ - 22ז/ּפ, 8זח65+ |.6זסטא, 1902

 0261 עש01541/ : 101510ז18 קסוט9260חװ08 - { 1 - 518/02ץ10050, ׂשׂש2/-
 5280602 - קשעעא - 1965.

 -טפַאשנסיו ,עשיטעיווָאס ,1 דנַאב "עטכישעג-טלעוו, שיסור ןיא

 י ,1956 עווקסָאמ ,עימעדאקַא

 םזחחווס 8ז60/6ז: |!69 10665 ןקחווספסמװוסט65 6+ ז6000605658 68
 קחו|סח 81688'0ח0ז16 (1907 - 25)

 1680 08ח/610ט9*: ?חווסח 2168800'0ז18 2 ז1פ 1958,

 ,קרָאי-וינ 1 דנַאב ,םוטנדיא ןופ עיפָאזָאליפ יד -- ןהכ יבצ ר"ד

8, 

 ,1939 ,זירַאּפ -- דנָאפ ווָאנבוד ,א דנַאב : עידעּפָאלקיצנע ענײמעגלַא

 .1957 ,סערייא-סָאנעוב ,רעמונ:-ןָאליפ --- טפירש-םישדחיירד ,"אקווד;

 {. 02טז180 : 06 116/801140 88ח06910 - 22ז1פ, 1878

 /. 168חח/6ז6 : 18 ק6ח566 06'0ז801116 00856:'0 61 18 ץוּפוסח קז650-
 ס0ז81/036 סט זחחסחס6 (1959),

 ע(8זוס ושסטחוסז : 184 1606006 06 500ז/816, 60/+. ם'/4/+, ?2זופ 1926.

 806| סז08ח! : ?/8:0ח, 6016 60ז88561, 0215 1925.
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 סופסח 0.: 900/8165, 56וחװ 800 ֹוח 01סחװ:טח0 טח0ס 66500/0016,
 םסזח 147.

 /2ז06| םזוסח : {8 86ש0116 065 018012816ט/5 - 1952

 1.2. םזופּפסח : 908ז18005 - 0215 160

 ,1960 ,עװקסָאמ ,דנַאב 29 ןוא דנַאב 29 ,(שיסור ןיא) ןינעל

 הסטשט8זס0 891 : 908ז64009, 60/+ ,'2/ו |!ט, 1955

 ס8זחו/וסח20ס 1. : 16 00616טז 06 ,1051106 6ז ,16505-600ז15+ - 28ז1פ 57 .

 8. 8006ז190ח: 106 סז0סֹוחּפ 01 6/0/ז19118ח/ס/+ 60000026ח16 (0026-
 8)/90חפחשפ. עטץס. 16518268 | 1016028, ע08ז52808 1960,

 816ו?זװ 2 018//16 - סע/ טטץ180סש/ , אןׁשט , ט78ז9722608 1959

 ס80וס/ 8005 : 46905 6ח פסח 1{סחװמ5פ, 8ץ2ז0, 62ז1ּפ 1945.

 | .םוטנטסירק ןופ גנואײטשטנַא יד -- גרובזניג .ַא ר"ד

 .1962 --- עװקסָאמ ,(שיסור ןיא) ,סלעגנע .פ --- םוטנטסירק ןטשרע ןגעוו

 רעטלַאלטימ

 ׁשמחסחח6ז : 16 סז8ח, 110ז2/16 (ט8זח/6ז, 22זופ;

 = םסטסזזסחסמסזח : {8 316 06 1002ח0ז06+ - 1929

 : : ו//8חסזחו6+ 61 18 1/280ו1/0ח 1918ח/סט6, 57.

 זי. 8חחחחוסט/8ח : 16 קזסממח816 61 |'ופ!גזװ, 58 ע16, פ0ח סטטצז6, 1939

 גַאלרַאפ -- רעטלַאלטימ ןופ עטכישעג -- :רעּפװ .ר רָאסעפָארּפ

 ,1921 "קָאטסָאװ,

 ,1929 ,זירַאּפ ,דנָאפ-ווָאנבוד ,א-דנַאב -- עידעּפָאלקיצנע ענײמעגלַא

 -רעכיב דנַאברַאפ -- םוטנדיא ןופ עיּפָאזָאליפ יד -- ןהכ יבצ ר"ד

 ,1958 קרָאי-וינ ,גַאלרַאפ

 ,רעטלַאלטימ ןופ ןטעָאּפ ןוא רעקנעד עשידיי --- גרובזניג .ַא ר"ד

 ,סערייא-סָאנעֿוב -- רעמונ-ם"במד -- ?אקווד,

 "ןסיו עשיטעיווָאס ,יירד-דנַאב -- (שיסור ןןיא) עטכישילג-טלעוו

 ,1957 ,עװקסָאמ ,עימעדַאקַא-טפַאש

 ,סערייא-סָאנעוב --- רעמונ-יולה הדוהי -- ?אקווד;

 |.ט. 16טץ : 1808/0000106 - 1911.

 46חזו פ6זסטץ8 : 818/ח00ח/06, 58 16, פסח ס8טעז6 - 1964.

 ,םיכובנ הרומ -- ןומימ ןב השמ יבר --- ם"במר
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 ןופ טצעזעגרעביא ןוא טלמַאזעגפיונוצ ,רעדיל -- יולה הדוהי

 ,קילַאיב .נ .ח

 ןופ טצעזעגרעביא ןוא טלמאזעגפיוננוצ ,רעדיל -- יולה הדוחי

 ,ץרַאװש .י .י

 1. סטוזחחהח : 016 ?0וו09000ו8 465 52!סחחסח !סח 689וז0| (61060-

 זסח), 02ז069161/ טחס 6ז18016/+ - 1899

 8. 56ז516/6חפ : 16 ןוטז6 66 102ז00 20/0 - 55

 |. דחססז6חפ : 18 עס ק89910ח066 06 1800 7010, 8ע6חזטזו8ז סט
 אוע/* 916016 - 1962.

 ם/זחַבסוּב ה. {8 ז0טז8 61 !'סמ6ז8 0/ ז'הזסס 0010. םסוחג, 1938.

 1. 1096ז/חװ: הטפ טחס ע6006 /טז 6606915 06 ח0ט58109006ח -

 6 חז6 1884.

 ס. גםסטטוס26/4 6+ ). א8/חחסז : 1680 הטּפ, ףט6זז6ז 66 םֹוּסט - 1951.

 ןיא) גנוגעװַאב ערענָאיצולָאװער עשיטיסוה יד -- .י קעשטַאמ

 ,1954 ,עװקסָאמ --- .(שיסור

 ,1955 עװקסָאמ (שיסור ןיא) תומחלמ עשיטיסוה יד -- .ב וװָאצבור

 הפוקת - סנַאסענער

 -ידיי רעכעלטלפעװלַא : עּפָארייא ןיא ןדיי ןופ עטכישעג : ווָאנבוד .ש

 ,1954 ,סערייא סָאנעוב-קרָאי-וינ ,סערגנַאק-רוטלוק רעש

 -סָאװ;ע גַאלרַאפ ;טייצ רעיינ רעד ןופ עטכישעג : רעּפיװ .ר .ָארּפ

 ,1921 -= "קָאט

 עשידיי :ןעלטיּפַאק -- (ןדיי) אידנַאב ,עידעּפָאלקיצנע עניײמעגלַא

 -ַאּפ ,דנָאפ-וװָאנבוד .עבַאגסױא-עיפַארגָארָאטסיה עשידיי ןוא עטכישעג

 ,1929 ,זיר

 *תטטוחו זו. : פזטס/ 90118 16106ז8זטז8 06| 8/ח0890/ח0סחזס, =/16ח26 1948.

 |8080306 ם.ה.: 1 118116 06 12 86021598528ח06, 72ז1פ 1954

 םחס615 -.: 012816/4ץ484 םזקץעזססץ. שטץס. א.|.ׁשֵש. עש26928608 01

 ש. ססּפזוס : ׁש18 סו 0806 - 0

 6 82ז0ו: 02ח46, 68, 0066 6 {סהטח2 - 334

 1800069 101808016 : 08ח16 61 /2 9016ח06טז 118/ו6חח6 - 02ז1ּפ 1957.
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 א218ווח0 58060ח0 : 01560ח0 510/100 0618 16116ז2:0ז8 802//112 -
 -|ז6ח26, 1948,

 ס08016 28:: 60ז0ח060/8 םֹוטֹוחַה - הסזחופ, 1952

 ?, 06 אסוחמס : 261/8ז006 61 !'חטזחובחוּפחחס - עס|. 1:2, 02ז/פ, 07,

 8. הבטצס6 : 165 קס69165 !ץזוסט65 06 261/2006 - 1931

 =. 061/8/08 : || 68020ח0/6ז6 - ןשו/םחס, 1925

 0 עוףחהטס0 : 441006 0/10006 ּפטז 18 ע/6 06 60ז059100ח6 00/סזחס;
-(1905/11) 

 ז/. א ומחח-|01 : 00ז0910006 סס!סזחס - 60

 .טפַאשנסיו עשיטעיווָאס ,2(ידנַאב (שיסור ןיא) עטכישעג-טלעוו

 ,1958 --- עװקסָאמ ,עימעדַאקַא

 יווירב ,ךוב-גָאט -- (שיסור ןיא) במולָאק ףָאטסירק ןופ סעזייר יד

 ,1961 ,עװקסָאמ ,עבַאגסיױוא עט-4 ,שינַאּפש ןופ טצעזעגרעביא ,ןטנעמוקָאד

 {. 6801ח/6ז-ש/0ח8/ : 8189006 - /2זופ,/ 364

 {. םסטצסז : םט+סטז 8'0ז/8906, 08זופ, 1955

 8. 26ח8ט106/ : 10065 6ז85זחח/ּסחחספ - ?2זופ 1939.

 עימָאנַארטסא רעיינ רעד ןופ רעפעש יד ,(שיסור ןיא) .ל. ק וװעיַאב

 ,1955 עװקסָאמ ,עבַאגסיױא עטייווצ .ײלילַאג ,רעלפעק ,ָאנורב ,קינרעּפָאק ---

 ןט-300 םעד טעמדיוװעג גנולמַאז (שיסור ןיא) --- ײלילַאג ָאעלילַאג

 ,1943 ,דַארגנינעל -עווקסָאמ ,ײלילַאג ןופ טײצרָאי

 ןופ גנוצעזרעביא רעשיסור ןיא) "ןגָאלַאיד , -- ָאנורב ָאנַאדרָאשזד

 ,1943 עװקסָאמ -- (שינעילַאטיא

 שיסור ןיא) "םזַאיוטנע ןשיָארעה ןגעוװוק -- ָאנורב ָאנַאדרָאשזד

 ,1953 ,עװקסָאמ -- (שיגעילַאטיא ןופ טצעזעגרעביא

 ה. 66 !'םמותסופ : 165 ןק18065 םט קזסס069 06 (208066 - 28ז/5, 1877

 8. אסץז6 : 62/0066 61 |8 ז6טס/טזוסח 5016ח1/0006 סט אע/ו* 518016 -
1955 

 ײמעלַאטּפ -- ןעמעטסיס-טּפיױה ייווצ יד ןגעוו גָאלַאיד --- .ג ײלילַאג |
 ,1948 ,עװקסָאמ --- (שיסור ןיא) ןשינַאקינרעּפָאק ןוא ןשיא

 ןטייצ עטסעיינ ןוא עיינ

 -ילּפ ןיא טַאטקַארט רעשיפָאזָאליפ-שיגָאלָאעט --  ַאזָאניּפש ךורב
 יי יי = .גנוצעזרעביא רעש
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 8. 9מ/װס28 : 118418/ 160100/02ח0 - 110201/02חש. טטץס. 6.|;שש., 1956

 פושסא : 5פ2/חס28 61 16 ןק8ח1חסוּפחוס ז61/0/8טא8 - 1937. |

 פ. 280 : 18 100ז816 06 50/0028 - 1959

 םזחס5/ הסחפח": 52/חס28 - 6016 02!חח8ח |סצץ - 2205, 1877

 ,יקסװָאקַאר .מ ,גַאלרַאפ ,"רעייגרָאפ רעד ,ַאזָאניּפש, --- ןירָאבעד .א

 ,1920 ,עשרַאװ

 .1962 .,יַאמ-רַאונאי ,סערייא סָאנעוב ,47-46 .רנ ,"אקווד,

 ,1956 ,לירּפַא-רַאונַאי ,סערייא סָאנעוב ,26 ..רנ ,"אקווד;

 .1955 (שילױּפ ןיא) "קיטע יד; --- ַאזָאניּפס

 8. 50וחס22 : 841ץ82, טשצס. 16.{.שץע., 1955

 8100ז82ח/65 06 אסשזסח קסז ,.ׁשט.א. פטווטּפת - {000ז65, 1938, גז
 ם.א. 66 ס. 2ח00ז206 - {סחססח, 1950, 6{ 5.). עט8חו/סט - 88זוח,

.1951 

 |+ םוססח : {8 קחווסּפסקחוּס 06 !וסשזסח - 1908.

 רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא טפַאשנסיוװ יד -- לַאנרעב ןַאשוד |

 ,1956 ,עווקסָאמ -- (שיסור ןיא) טפַאשלעזעג

 -סָאמ --- (שיסור ןיא) ווָאצװַארדוק רבחמ -- קיזיפ ןופ עטכישעג יד

 ,1956 ,עווק

 6. ע0ז18006ז : !וחחוהחט6| 4801, 067 ושבחח טתס 029 0068 - 1924

 4. עו8ו8!סטא : 18 1000/216 46 1680 - 64

 =. םסטזזסטא : 18 20ו/090קחוס 06 1880 - 1960.

 םססוחסחּפטּפ ./. 48015 {6חז6 עסזו 660906ח /61606ח טחס0 018 16ז1608-
 86001011806 - 1001ת060ח, 1929.

 801 |זו.: 66880006146 46//500ח 2טז (66800/0015001109000/6 -
,1963 

 =. 118ח06| : 111510116 06 80065016/6 (1865-1867),

 8. 0810/62 : 6110065 ז0065016ז19165 (1917-1918),

 8655800-618995606ז : 80069016ז6, !'חסזחזוס 61 11066 - 1961.

 םסטששס|טס}8 זםחסטפא8 (1789-1894) - 46/81/ 200/0606 2652צ1 חז. 25,
 ס/עע9 - ט08ז52868, 1960.

 //81ח/62 : ם8ח1סח, 0/9101/6'1 61 |2 1606006 0805 20ח2168 0/810-

 זוסט65 06 |2ג 86שס!טזוסח 118008156 - 028ז/פ, 27.

 םסט306+: 08ח!סח, חסוחחוס 0218 - 1889 606ח8//01602 06 1789,
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 80006861 2.: ם08ח/ס0ח . 0000װ006015 20106ח1/0365 קסעז פ6זצוז
 ו'חופזסוז6 06 18 םסשסוטזוסח 18002156 - 3זטא6/165, 1861.

 זעו28ז15-6ח0618 : 021618 שצץסז. א.ן.עֵש - 1948, עט2ז52802-

 ס. 18ט1/ז6ץ : 1018101/6 06 ווהקס!6ססח !" - 1867-1875, 029

 ס. סזו8ט00=: א2מ0180ח 61 !'םטזסמ6 - 02ז1ֿפ/ 1927.

 םזחוו {טסשֹופ : א8מס!ססח (1ז80. {ז8תס.) - 22ז1פ, 1928,

 1. 02/76+ : אהמס|6סח - 08ז1פ, 19

 8. 68531610+ :: 80ח208ז16 - 1967, 02ז19.

 8. 06זוחסש : =. 18ז16 : /8ח005482 866010018 8טז2182ץ)ח2 1789 ז.
  שטסןחץצ חפקס50ח5/16 (וש טז26/180216 קס15//זו) - * 1651820 * -

 ץט8ז528008, 9484

 ס8עסופ 6.: 810000ז/80036 חהטס!600ח/6חח6 1/8002815868 עץ. 123 -
 סגזופ/ 14

 ןיא) ןענָאעלָאּפַאנ ןופ טסנוק עשיגעטַארטס יד -- .א .נ יקציוועל

 ,1938 ,עװקסָאמ -- (שיסור

 8ח0ז685 ץֵׂש : 085 2611216ז א6005!/200 טמס 016 םזחססטחס 06ז
 /6ו86ז - 06106106ז0, 95

 םסוחפֹות 8011800 : 8661ח00ע6ח, 165 0ז/80065 6000065 0/62810069 -

 סגזופ,,3

 0סט2ז0 06זז/0ז : 12 6 66 866זתסצ6ח - 22ז19פ, 1929

 סז םּסזזחּבחח וה. טמס 8ח006ז6 : םטסח 06ז ושטּפוא ׂש6ז180 שש 9ט6חו8חח -
 86זווח, 06

 אםחסז6 סססטזסצ : /טפוסט6 61 11046ז2ז!0ז6 - 02ז/פ, 1923,

 2. 800065: 0608, 52 עו8 6 865 080765 - 1912.

 1. הצסמסווס : 660696 64 81/00106 06 12 קח6תסחחסחס10016 6
 ן'םּפמזו+ - 1946.

 ?. הצמקסוווס : !חזזססטס{וסח 8 18 ןקחווספסמחֹוס 06 1'ח/8106 6
74 - !0606 

 -ָאליפ-ץעזעג רעשילגעה רעד ןופ קיטירק רעד וצ --- סקרַאמ לרַאק

 ,1 דנַאב ,עבַאגסױא עטייווצ (שיסור ןיא) עיפָאז

 -ור ןיא) -- טיוט סלעגעה ןופ טיײצרָאי ןט-00 םוצ -- ווָאנַאכעלּפ

 ,1956 ,עװקסָאמ ,ן-דנַאב ,קרעוו עשיפָאזָאליפ --- (שיס

 ענעבילקעג -- עטכישעג-טלעוו דעד ןופ עיפָאזָאליפ יד -- לעגעה

 ,קיצּפייל ,15-1 דנַאב ,ןטפירש

 ז{ 0תס0615 : 130600 06ט6ז/080ח טחס 06ז 2050800 06ז ,128851סח6ח
 060198606ח 20ווספ0סמחוס - 1888.
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 /. {8צצ : 128 2ח//09פ0קהוּס 06 7606ז080ח0 6 50ח 1ח1/06006 פעז 8

 !ו6ז8+טז6 81/6008006 - 1904

 ס. אטסוֹותפ : 1טסשו0 6טסזס080חּפ 88119ו0ח05 ןטחווסּפסקחוס - 1936.

 { . ז606ז020ח : 580010006 006ז466, 80 1-10 - 1610210, 1846-1866-

 6. 1/8ז85 | זץס6זץ6 8ח00615: 1008011651 אסזמטחופזץס2חצ - {וׁשש -
 ץטהז52868, 1950.

 {. ז6טסז02סח : ?טץ/8ס0צ ס 1510016 161/0ו/ - ןאןֵׂשֵש - 1953, עט8ז52863}

 |. 606ז/0800 : 92/ח+ פוחסח, 54 316 61 965 זזסע2טא - 1857.

 ה860חֹוּסז : 165 10665 /610160565, 20/10/0069 6+ 50012169 06 52וח4
 פוחוסח - 1903,

 סט. טטזשוזסח : 165 0002160ז5 1800819 06 18 5001010016 00016חװ-
 טסז8וחס : 98וח1 פוחסח 64 ?.. קזסטסחסח - 6

 98וח1 פוחחסח : 071618 שץסז. 4ןׂש/ - 1954

 =. םתס615: הסקששס) 50018|!?חט 00 טזסמוו 00 חקטאו. !אןשֵט, 1949

 ןט-19 ןופ םזילַאיצַאס רעשיּפָאטוא רעשיזיוצנַארפ רעד -- ווָאנַאכעלּפ

 ,1957 ,עװקסָאמ ,ֿג"דנַאב ,קרעו ענעבילקעג ,(שיסור ןיא) ה"י
 8. 08ז65 : 021618 שץסז - 8ןשש - 1949, 772ז52262, + | וו{

 א. ןעו2זפ : ע02ו8/ 1890606 שט6 ן-זגחס}ו (1848-1850) - 417/ - ט72ז5-
.1952 ,2802 

 ,עװקסָאמ ,(שיסור ןיא) ןסקרַאמ ןגעוו תונורכז -- סלעגנע ךירדירפ

6, 

 (שיסור ןיא) ,טיקיטעט ןוא ןבעל ןופ סעטַאד -- סקרַאמ לרַאק

 ,1934 ,עװקסָאמ

 6626 ה.: 162ז| ן/הזא 219 019510ז/866ז - 86זווח, 1935.

 8080 5002// : 108ז89פו7?ז 2 1600051484 1002/8 - קששא - טט2ז92862,
1965 

 סטהז8טס} ם.: 188ז| ושוםזא - 22זופ, 164
 9. (0106ז520ו : 6606284 | 0028/2446ז ח2ז91810008816)} 50010109וװ

 סעעא - ט2ז92802, 1962.

 זע. זווקחהחס : ושוץפ! 61?ץס208 זחוסס600 1/08ז888 - אֹןׁשֵׂש - ץט8ז92828,

.1961 

 ססזחסוופ 06 ששֹוזֹח : 8ופ1סוז6 06 ע/250/0060ח0 61 06 124 10ח0//02ח
 065 21815-0חוּפ - 1855

 8ח0ז6 ןשהטזסֹוּפ : עט29פחוחסזסח 1732-1799 - 02זופ/ 149

 ןופ ,עקירעמַא ןיא ןדיא ןופ עטכישעג רעד ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ ---

 ,1955 ,קרָאי-וינ ,גַאלרַאפ-"ףוקיא , .ןילייב .ב .י
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 עימעדַאקַא:סטפַאשנסיװ ,(שיסור ןיא) 9 דנַאב -- עטכישעגיטלעוו

 ,1962 ,עװקסָאמ

 רעד רַאפ ףמַאק רעד ןוא ןָאטגנישַאו שזרָאשזד --- טשטיווָאפעזוי

 ,1941 ,עװקסָאמ ,(שיסור ןיא) עקירעמַא ןופ טײקיגנעהּפָאמוא

 ןופ ןטַאטש עטקיניירַאפ יד ןופ טנעדיזערּפ םעד -- סקרַאמ לרַאק

 ענעבילקעג דנַאב רעט-16 ,(שיסור ןיא) ןלָאקניל םיאערבייא -- עקירעמַא

 | ,1957 ,עװקסָאמ ,ןטפירש

 -קיניירַאפ יד ןיא גירק-רעגריב רעד ןוא ןלָאקניל --- .א ,9פ ווָאנַאװיא

 ,1964 ,עװקסָאמ ,עקירעמַא ןופ ןטַאטש עט

 58ח0ס0טז0 0.: ם8סז8װגזח {וחסס!ח. 106 טט2ז ץ68/5 - עס|. 1-4, 1466
 דסז{ , 1940

 ווחססֹות 8.: 106 001160180 טטסז49פ. עס|. 18: א6ש םזטחפשוס}, (א4)

,1955 

 0266 ?) סגטס0טז 61 |!'ט0ח116 112/116חח6 - ׁש. 18 - 22ז/1פ, 1925-1927 ,

 םסזחהחס 5..: ןאוסתוסחזו 86| 8וּפסזסוחוסתַוס ֹוח 5101118, 106951!ח082 -
 ז1זסח26, 1952.

 68ז10210/ 0.: 801210ח06 ח221002/6 060// 50ז100 ם/ 6. 68610210/ -
 עס. 16 - 80100ח04, 37.

 ס6. 5806ז0016 : 18 8 0/ 6ו056006 68ז10810/ - 33

 ס. זחסטעטז62 : 602/169 ם2זשֹוח - 07.

 ו/8ז06| 2ז608ח{ : ס2זשֹוח - 0215, 6

 א. םּבזשוח: 6 0 קססחס026חוט 021060688 | 0 0000ז26 ט!סוסששץזו *,

 אןֵשט , 1959

 םסזוגוח 801180ח0 : 1018ח8ז082 (0800ח/ - 22זוּפ, 1926.
 08זח/116 066ז6+ : קסטז 600ח02116 14 ט6ח566 06 68ח00ח/ - 46

 ץקופחסז ץ: 106 18 01 102ח02זח2 682ח0/ח/ ן{. - 1511 |

 ןיא) םזידנַאג רעד ןוא ידנַאג ימטַאהַאמ -- דַאֿפירידובמַאנ .מ .ע

 ,1960 ,עװקסָאמ ,(שיסור

 ,1948 ,עװקסָאמ ,(שיסור ןיא) ,טנייה עידניא -- טַאד .ּפ

 -סָאמ ,20-1 רעדנעב ,(שיסור ןיא גנולמַאז עלופ) קרעוו סיָאטסלָאט

 ,1965-1960 ,עווק

 םסחוגוח 801/800 : ׁשוס 06 101810/ - 02זוֿפ, 19194

 -ארעטיל ןגעוו, גנולמַאז רעד ןיא .טרַא) יָאטסלָאט .נ .ל ןגעוו ןינעל

 ,1967 צעװקסָאמ ,שיסור ,(טסנוק ןוא רוט
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 ,(שיסור ןיא) םעלבָארּפיקלָאֿפ רעד ןוא יָאטסלָאט -- ווָאקשטיב

 .1947 ,עװקסָאמ

1928 - /101510 : 260610 516180 
 0. 085900 : 0ז8ח06טז 6/ 1ח8חחוס 08 101510/ - 02ז19, 1932.

 919זחטחס זסט0 : 0606 ?פץסחס80ג!ץ96 - עשוּסח , 1910
 : : 10418ז0 טחס 1800 - ץשוסח, 1913

 : : סז6/ !טחםחס!טחס5ח ?2טז 56240811060ז16 - 105.

 םזח691 0065 : |{ג ע16 6{ !8טעז6 606 1630 - 1957.

 ם. 08950ח0 : קסטז 00008106 18 6566 06 8600 - 1960.

 ,הזילַאנַאוכיטפבש ,היפוסוליּפה ,(לארשי ןיא .ּפָארּפ) ךיירשנטור ןתנ

 .ז"ישת ירשת תרבוח ,'ז ךרכ ,יפוסוליפ ןועבר ןויע

 2106ז4+ םוחפוסוח : וׁשםֹות (0611006 - 00916וװ םטסח חז. 5 ע009+ -

 86ז|וח, 57 . |

 ס. ןזז8תא : 2/חפזסֹוח,/ 82 עו6 61 פסח {סזקפ - 1950.

 -דנע רעשיטערַאעט סנייטשנייא טרעבלַא --- יקסווָאלטישז םייח ר"ד

 ,19236 ,"גָאט,; גנוטייצ ןיא .טרָא --- .ליצ

 טקורדעג -- .עיצַאטיװַארג ןוא חטש ,טייצ -- ןייטשנייא טרעבלַא

 ,1955-12-10 25 .רנ ,"אקווד , ןיא

 סנייטשנייא ןופ טײטַאב רעשיפָאסָאליפ רעד -- ךַאבנעכייר סנַאה

 -רַא:לואּפ ר"ד ןופ ךוב-למַאז ןיא טקורדעג -- עירָאעט-טעטיױויטַאלער

 ?רעלטפַאשנסיװ ןוא ףָאסָאליפ ןייטשנייא טרעבלַא, ,ּפליש רוט

 ,"ןייטשנייא טרעבלַא ןוא סלעָאכימ המלש, .טרַא -- יקנעלעב השמ

 .1976 ,רַאונַאי ןט-4 ןופ "טייהיירפיןגרָאמ, רעד ןיא

 8/06ז+ 8/חפ1סוח : 191018 160ז// 0ט20160ח080/ - ןאןֹעִׁש - טט8ז52268,

1962 

 2וט6ז4+ םוחפזסֹות | {. 101610 : םששס!טס18 10ץ46) - אןשש - 7072ז92262,
| ,1962 

 ץעט5 ט0חס08ז : 16 6000116 2ט ןסטז 16 ןסטז - 8014. 06ז+ - 2215, 1966

 1620 אאוו: 12 םסֹוא פטז |2 166 א* 8060 ֹוח 16ז0פ י - 8006 0

 ס6ח!טזוסח - 1962

 )80 עטחטא : 710816 ּפסססזט | 6015008+ קס154/ - 62ע16/ח/4, 1966:

 ). 081/62 : 1ע'605610ח06ח06ח+ 80018/ 06 .168ח 4241 - 1963,

 א. םצחחס : {8 םסצס!וטזוסח 06 1680 820 - 1963,

 םחוּפ!סזוג 00184/ 00 זסאט 1795, שטץצס. 2279, ע78ז528008, 1980,
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 סז 088 ט0 5602: 01510ז18 ע2ץססש וש 201906 חג 110636 | העפי
 עעץס. = 001848 ואוטמס016018 * - {טטסש, 1935.

 92804/ 1800 : 1060 ֹוח קסוחוּפסחּסח /20151200 465 2068 3 }
 והופ++ 500חז11460 065 ן00. 099. 105111015 - (78ז522002, 1929.

 -- 8 דנַאב -- עּפָארײא ןיא ןדיי ןופ עטכישעג --- ווָאנבוד ןועמש

 ,1955 קרָאי-וינ -- סערייא-סָאנעוב סערגנָאק-רוטלוק רעשידיי .טלעװלַא

 -- 2 דנַאב ,עשרַאװ ןיא ןדיי ןופ עטכישעג -- יקצַאש בקעי ר"ד

 ,1948 ,קרָאי-וינ ,ָא"וויי

 סז הסזחופחח ה. טחס0 8006/6 : םטסח 06ז 1009516 (6ז129 שש 506-

 זוםחח - 86חוח, 6

 =. םח9618 : {טסש00 606ז0800 טחס0 06ז 28090800 06ז 1618591006ח
 06010060 20ו/05020וס 1888,

 רערענָאיצולַאװער רעשיסור רעד ןיא ןדיי ןופ לָאר יד -- שטייד .ל

 ,1923 ןילרעב ,"ינַארג, :עבַאגסיוא .(שיסור ןיא) גנוגעווַאב

 ןיא ,רעדנעב 15 ןיא עידעּפָאלקיצנע עשירָאטסיה עשיטעיווָאס

 ,עימעדַאקַא:סטפַאשנסיװ:טעיוװָאס רעד ןופ גנולײטּפָא-עטכישעג ,שיסור

 | .עווקסָאמ- ,1

 ,דנָאפ-ווָאנבוד ,דנַאב 51 -- (שידיי ןיא) עידעּפָאלקיצנע ענײמעגלַא

 ,1950 .קרָאי-וינ ?ָאקיצ, ןוא דנָאפ-ווָאנבוד ,1929 זירַאּפ

 -ָאנ ,ץרעה ,ךילרע-ווָאנבוד .ס ,ןָאסנָארַא ,דנוב ןופ עטכישעג יד

 -1960 קרָאי-וינ ,4:1 -- רעדנעב ...רערעש ר"ד ,ןַאדשזַאק ,יקזדורגָאװ

2, 

 גָאלרַאפ ,רעמערק ידַאקרַא ןופ קנעדנָא םוצ ךובלמַאז -- ידַאקרַא

 ,1942 ,קרָאי-וינ ?טייצ רעזנוא;

 -ייא -סָאנעוב ,ךוב-קנעדעג -- רעטלַא רָאטקיװ ןוא ךילרע קירנעה

 ,1943 ,סער

 -ַאגסיוא ,1927 עשרַאװ ,ףמַאק ןיא םזילַאיצָאט רעד -- רעטלַא .וו

 ."טלעוו יד, עב

 -וינ ,"טייצ רעזנוא; גַאלרַאפ -- טרעקעל שריה -- ץרעה .ש .י

 ,1952 ,קרָאי

 :רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ עטכישעג ךעלטעלב -- ןַאמלוש .וװ
 ,1929 ,עשרַאװ ,גנוגעוװַאב
 ץס|/ס}8 16811044 : קזסט|ּסזח} 160ח0111690, ?זסחזט שש זחוס02ץװּבזסס!טץזר

 זטסחט זסטס+חוס2ץזח (1933-1935) - ,68182884 | 0016022, 1962.
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 .ַא ןופ ןבעגעגסױרַא -- טַאטשנעדיא רעד -- לצרעה רָאדַאעט
 .קרָאיזוינ ,ןעגָאבנעלענעצַאק

 רעשירַארעטיל -- ןידנַאב ןטפירש עטלמַאזעג -- לצרעה רָאדָאעט
 ,1920 ,קרָאי-וינ ,גָאלרַאפ

 "םויק; גַאלרַאפ ,ןענָאטעילעּפ ןוא ןעגנולייצרעד -- לצרעה רָאדָאעט
 ,1955 ,סערייא-סָאנעוב --

 ,1954 ,סערייא סָאנעוב ,"לארשי חצנ, ןוירוג ןב דוד

 -ַאזינַאגרָא-צ"פ עבַאגסױא -- גירק ןוא לארשי -- ןוירוג"ב דוד

 ,1951 ,קרָאי-וינ ,עיצ

 -עוב ,"םויק, גַאלרַאפ ,הילע רעטייוצ רעד טימ -- יבצ"ןב קחצי
 ,1956 ,סערייא-סָאנ

 אּהחטזח 60/סזחּפחח : 40100100ז800/36 - 8014 8ץ8ז0 - 22/19, 1971.

 אגחטזח (60!סזחהחח : 0( צג 15ז26| - 8016 02/חח8תח {סצצ - 1975.

 ןיא ַאקסװעלישַאו ַאדנַאװ ןופ עיפַארגָאיבָאטױא ענעבירשרַאפ

 ,1963 עשרַאװ ןיא עטכישעגייטרַאּפ רַאפ טוטיטסניא

 לַאנרושז ןכָאװ-ייוצ -- ("גָאט ןופ םינּפ סָאד) "ַאינד עשטילבָא;
 ,עשרַאװ ,1936 ,10-1 ןרעמונ ,"ףליה רעטיור, רעד ןופ

 -ַאר/ ןוא "גנוטייצסקלָאפ, רעשידנוב רעד ןופ ןרעמונ ענעדישרַאפ
 .1937-1934 ןרָאי יד רַאפ -- (ןַאגרָא-ס99) *קינטָאב

 (ט//8ח 1טששוזה : ,18זזװ08ז4 זיזחסש, 1660181צ ןטס18416, ?וסזסזח 1 ק10סז6ח,
 ץעוסז926 סו 021601 , שא 2ץ02/ 20/3סץ , 16202160 101602ו8חצ

 וחחס , טשץס. אןעטי

 אח+סחו 910ח1ח094/ : 160ת2 81ז002 זחס02/ט, 02צ16|חוא - ע02ז92868,
.1971 

 2161688006ז 116/12: 2ץ02/ יש ט0/1026 ןטס19/16}. 1חפ1ץ1ט+ |.116ז8041/ -
 סגזץק, 1961.

 -לַארטנעצ .גסױרַא -- קַאשטרָאק שונַאי -- קאלשנעפַא  ַאלָאּפ

 ,1961 ,סערייא-סָאנעוב ,עניטנעגרַא ןיא ןדיי עשיליוּפ ןופ דנַאברַאפ

 גַאלרַאפ ,ייוצ דנַאב ,ָאטעג ןופ םיבתכ -- םולבלעגניר לאונמע

 ,1963 ,עשרַאװ ,"ךוב-שידיי;

 -םימותי ןייז ןופ רעדניק ענעזעוועג סקַאשטרָאק טימ ןכערּפשעג

 .עשרַאװו ןיא ענלַאמכָארק ףיוא םייה

 1240087 140ז/0286 : 126 1600026 02160160 ({סזו 1-2). ק?זםטטס 2
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 60 5280טחאט0 ; 66028009/42 018 62160/ | 60/09!ץסח ; 8זס| 1ש8-
 סוט52 ם/6זשט52ץ ; ׁץשץעס. שש 18180ח 1920-1939 ע08ז9528638- |

 1806052 16018זט1ח56/ : | : :1סזחּסחֹזצ 160ז// טס2ח8ח18, 100141 {סזוו8!חס}
 | חחסז1000100ו/ חכטא - 1929 ; ||: 118/121 0 008ז6) ז000016 -

 1955 ; 1060ץ418016 0 ?ץסֹוט 4002!שצץזח, 1966.

 12060892 16018ז0ו/ח9/4/ : 11161640ז6 ןכזס016חװצ 61ץ41 חוס22162ח06) (שזץא-
 180) - 81. 300-317 שש 49812206 ק.{. 216/2זװ ז61/0/8 16512242 }

 ץש16028 - 078ז52868, 1957,

 ןייז סלַא יקסניברַאטָאק שואעדַאט .ּפָארּפ ןגעו תונורכז ענעגייא

 "יסרעווינוא רעװעשרַאװ ןפיוא טנעדוטס רעקידהמחלמרַאפ רענעזעוועג

 ,1938-1935 ןרָאי יד ןיא טעט
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 קנאד ןקוצראה א
 טניירפ עבושח עלא

 רעציטשרעטנוא- ןטאנעצעמ
 ךוב ןופ
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 םירבח יד קנַאד ןקיצרַאה א

 ןופ טניירפ ןוא

 שטיב - ימַאימ ןוא סעלעשזדנַא - סָאל

 דליפראג ירעמ -- עקנימַאמ רעד

 ןַאמגרעב (יקעב) ןע'הקבר

 רענזָאּפ לאפר ןוא הרש

 ןרעטשנעגרָאמ-רעּפנייװ ַאטיז
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 .ףליהטימ רעלעירעטַאמ רעד רַאפ קנַאד ןקיצרַאה ַא

 עשידי ענעזעװעג ןוא עקיליװיירפ ןופ דנַאברַאפ םעד

 ,דנַארַא ןט-4 ,רַאנער יר ,26 ,זירַאּפ 1945 -- 1959 ןטנַאטַאבמַאק

6 
2 

 -עגו זירַאּפ--ײקסַאי, בולק-טרַאפס-רעטעברַא ןשידײ םעד

 .ןַאגרַאפ רעלופמור רעד ןופ קנעדנַא ןיא -- (1929 ןיא ןטַאש

 -טכַאלע יד ףױא ענעלַאפעג ןטסיקסַאי יד ןופ ןוא טײהנעג

 :ַאטרַאּפעד ןוא סנַאטסיזער ,גירק ןיא ,עינַאּפש ןופ רעדלעפ

 .ײרַאברַאב רעשיצַאנ ןוא םזישַאפ ןגעק ףמַאק ןיא -- עיצ

24 

 רעקיטײזנגעק ןוא דנַאטשרעדיװ רַאפ ןדיי ןופ דנַאברַאפ

 ןַאטנַאמ ןיא עיצקעס-ןָאינוא ,ףליה
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 קנַאד ןקיצרַאה ַא

 .עיגלעב .,ןָאיל ,ןָאטנַאמ ,זירַאּפ ןופ טניירפ יד

 דלאוונארא האל ןוא השמ

 (ןָאטנַאמ) ןיטשרוב קַאשז

 ןיטשרוב האל ןוא ילע

 ןייטשולב עלַאס ןוא ףסוי

 רעיילב עביוט ןוא (ףעזָאשז) םהרבא

 (ןָאטנַאמ) .ַאנרעב קַאשז

 (ןָאטנַאמ) .ָאנרעב ףלָאדַא

 יטַאדָארב המלש

 עיש ןייטשנָארב

 רעלדַאדלָאג הרש

 (עיגלעב) ןַאמדלָאג דוד

 (עיגלעב) ןַאמדלָאג ַאינָאס

 (ןָאטנַאמ) גרעבנירג ןעלעה

 סובמעד עלעפ ןוא רעשוא

 ןָאסדיװַאד ַאשזדנַא ןוא לבייל

 ןַאמפָאה דבכוי

 ןרָאה רתסא ןוא לרַאש

 ידורט יורפ ןוא ןַאמשריה לָאּפ ר"ר

 עיגלעב) דלַאװ לימע

 ךַאלַאװ קַאשו
 גרעבנייוו על'הנח

 ןייטשרעבליז לבייל ןוא היז

 יקסוָאטָאלז קערעבכ

 "נָא םוצ -- בואט הקבר ןוא םהרבא

 רעדורב םענעטינשרַאפ ןופ קנעד

 לרעּפ רעטסעװש ןוא םייח

5036 

 לשרעה ר"ד ןוא םיובלטייט

 | רעיימ
 ןוא לאימחרי ןוא רעלַארט עלערעּפ

 ןַאמדירפ ןעלעה

 קרעט לאיתקי

 ַארָאד

84 .1 

 1ו/ .1800006002.

 רעסָארג ַאנַא ןוא שטיוועקדוי לדָאג

 1800065 !{טסו|וח.

 (עיגלעב) ןַאמרעביל עלעפ ןוא דוד

 ןײטשּפע-ץישּפיל המחנ

 (עיגלעב) ןָאמיס רעשעל
 שו"" 92ץ1ז8 /00ס0ט00024/ 0

 168 6018ח15 80ז01066 -10101:0 

 טס0210-ש16חחצ  טעווו/םזח 100000-

 טס02/41, 6680ז16| שוס;סט0674/

 (עיגלעב) יקסװָאקַאמ אקטע ןוא םעס

 קערַאמ

 ןייטשנומ לדנייש ןוא קעינעה

 רַאלומ ןעלעה ןוא ַאקרעב

 לַאדגימ םהרבא

 לאקָאס עגייפ ןוא לאומש

 (עיגלעב) אנראס .מ

 קיזארעיס דוד

 שטיװָאמָאלס עשַאב ןוא ילא

 (ןָאטנַאמ) יקסרַאלָאװס ןָאמיס ןוא ַאנַא

 (עיגלעב) דנעס עלעפ ןיא ירנַאה

 ז/וסחס| 20361818.



 ןופ קנעדנָא ןיא -- רעברַאפ קַאשז

 רעברַאפ ַאזָאר ןוא על'היח

 (ןָאיל) טסָארפ ַאננַא

 שטיווָאלטײרּפ .מ םַאדַאמ

 םוצ -- ךייריירפ ןילקַאשז ןוא ףסוי

 רענעטינשרַאפ רעד ןופ קנעדנָא

 ַאינשזיוו ַאװַאר ןיא החּפשמ

 ַאקוװַאק הנח ןוא רעזיוא

 ןַאמפוַאק ַאדירפ ןוא לרַאש

 -- יקצָאק אטלא ןוא ןָאטסַאג

 זע. 66 או"" ס. 8004

 ןייטשנעשריק ערָאד ןוא לאוו

 (ןָאטנַאמ) רעטלעק ןישזער

 רעטכיר על'היח ןוא בקעי

 ןַאמסַאש לארשי

 (ןָאיל) דוד ץרַאװש

 ןייטש ַאננַא ןוא ךענעה-םולש

 רענייש קאשו

 םואבדיּפש ןתנ

 עדַאנַאק ןופ טניירפ ןוא םירבח יד קנַאד ןקיצרַאה ַא

 געּפיניוו ןופ

 ןידוק לטָאמ ןוא יליל

 ןעקוז ַארַאלק ןוא ףסוי

 יװרַאנ םירפא ןוא לטיג

 קידרָאד ַאטיר ןוא ירעה

 רָאטקיװ עזָאר

 לַאערטנַאמ ןופ

 ּפיש ַאניא ןוא דוד

 ןיא -- ןַאמקַאבַאט הרש ןוא השמ

 וועל קחצי -- רעדורב ןופ קנעדנָא

 גרעבנירג ַאניגער ןוא דלָאנרַא

 גנילבלע לדירפ ןוא סחנפ

 ןיא -- קַאװטיל ןַאמציוװש עדלעז

 ןוא הנח ןרעטלע יד ןופ קנעדנָא

 ןַאמציװש םהרבא

 קנעל ירעמ ןוא םעס

 קילייז יירָאמ ןוא ןַאיליל

 יד קנַאד ןקיצרַאה ןרעדנוזַאב ַא

 רַאפ ןידוק יליל ןוא לטָאמ םירבח

 רעלערוטלוק ןוא רעשילַארָאמ רעייו

 שינעדנעטשרַאפ

 ןופ קנעדנָא ןיא -- טיישט יאול

 טיישט הרש יורפ רערעייט רעד

 ןאמסערּפ פיליפ ןוא לחר

 ןירג םייח

 ןייז ןופ קנעדנָא ןיא סעדנימ דוד

 הרש יורפ רעכעלסעגרַאפמוא

 ל"ז סעדנימ

 יסעמ ינע ןוא ןַאמרָאנ
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 "נָא ןיא -- רעדניק ןוא ָאקסערב חנ

 עמַאמ ןוא יורפ רעד ןופ קנעד

 ַאטעי

 ןוַארב עשעּפ ןוא השמ

 ןיא -- רעדניק ןוא סילקיר הכלמ

 ַאטנָארָאט ןופ

 לריצ ןופ קנעדנָא ןיא -- ןַאמשרעג .י

 שטיװָאמַארבַא יליל ןוא טרעבלַא

 ןייפ ןעלעה ןוא יזיא

 שנעמטַאר עשָאז ןוא םייה

 ןַאמפָאה יליל ןוא ירעק

 גרעבלָאטס יליל ןוא ףסוי

 -ַאל יאול ןוא ןײטשנָארב זוָאר ר"ד

 יקסווַאס

 ןופ קנעדנָא ןיא -- קידרָאד לגייפ

 ףסוי

 -- רעטָאפ ןוא ןַאמ ןופ קנעדנָא

 השמ

 ןַאמ ןופ קנעדנָא ןיא -- רעקעב יער

 רעקעב בייליבקעי

 סירעה עניירב ןוא ןטיענ

 ןייפ ערואל ןוא סירָאמ

 ןײטשפַארג ַארָאד ןוא סקעמ

 ןַאגַאק ינע ןוא (םעס) .ל .ש

 ןַאמדוג ַאלעפ ןוא םייח

 ןייבשיפ םירמ ןוא ףסוי

 ףָאהשיּפ לדניירב ןוא ןתנ

 יד קנַאד ןקיצרַאה ַא
 עקירפַא - םורד ןופ טניירפ

 ןקיטכיל םוצ ןַאמדלעפ ַארוש

 ןַאמדלעפ לבייל ןופ קנעדנָא

 ןילרָא .מ

 ןַאמרעב .א

 רעכַאב .ה

 גזַארב .ל .ח

 רעזַאלג ,י
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 ןעוַאק ינע ןוא קעשזד

 לַאגעס ,ר יפָאשזד ינע
 ףיס .מ קיניװ .נ

 ןַאמדלעפ .פ דניקסיז .מ

 ןַאמשיילפ .א ץישּפיל .וו

  קַאביר .וו .מ דלעפיינ .,י



 ךוב ןופ ןקורדּפָא ןכָאנ עטקרעמַאב ןרעלעפ

 הרוש טייז

 ןטנוא ןופ ,13 13

 ןטנוא ןופ ,15 3

 ןטנא ןופ ,5 6

 ןביא ןפ ,9 5

 ןטנוא ןופ ,2 2

 ןטנוא ןופ ,5 6

 ןביא ןפ ,6 4

 ןבױא ןפ ,11 6

 ןבױא ופ ,2 5

 ןטנא ןפ ,5 4

 ןבױא ןופ ,5 5

 ןבױא ןופ ,3 7

 ןטנוא ןופ ,1 0

 ןטנוא ןופ 11 2

 ןטנוא ןופ 11 6

 ןביא ןופ ,17 1

 ןטנוא ןופ ,16 7

 ןבױא ןפ , 0

 ןבױא ןפ 14 83

 ןביא ןפ ,13 7

 לטיט-רעטנוא ןיא

 ןטנא ןפ 11 1

 לטיט 09

 ןביוא ןופ 10 5

 ןבױא ןפ ,| 8

 ןטנוא ןופ ,10 8

 ןטנוא ןפ , 4 2

 טָאטשנָא

 רבחב

 עכעלצעזגעעק

 איבנה וחילא

 סעָארעװא

 ןכלעוו ןופ

 טנכייצעגסיוא

 ָאד ןענייז רע זַא

 סעָארעװא
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 ?טסעַאגַאמלַא;

 קערש רעד

 זיא זיא סָאװ

 סָא ,לָאװ ןסָאנירעמ

 טרעפטענעג

 עטכיטעג

 ןפַא עכלעוו

 רַאוװ

 קידנסױשּפָא

 ןרטַאיכירּפ

 קעעב

 ןקידנמעק

 רעקעטּפַא

 קיטסירעטקרַאַאכ

 ןצלָאטש

 ןטסוװַאב

 טעּפשמעג

 ןייז ףרַאד

 רבחמ

 עכעלצעזנגעק

 איבנה והילא

 סָאערעװוא

 עכלעוו ןופ

 טנכייצעגנָא

 ָאד ןענייז סע זַא

 סָאערעװא
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 טסעגַאמלַא

 קערש יד

 זיא סָאװ

 סָאװ ,לָאװ ןסָאנירעמ

 טרעוװטנעעג

 עטכישעג

 ןפַאש עכלעוו

 סָאװ

 קידנסױטשּפָא

 ןרעטַאיכיסּפ

 קערעב

 ןקידנעפמעק

 ןַאמקעטּפַא

 קיטסירעטקַארַאכ

 רעצלָאטש

 ןטסוװַאב

 טּפשמעג
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